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جميع اعكتابات املنشورة  ي موقع دار نارشي علنرش اإلعكرتضني تمثل رأي كاتبيها، ضال 

 تتحمل دار نارشي أي  مسؤضعي  قانوني  أض أدبي  عن محتواها. 

 

 عبد اعجبار محمد تاقياإلخواج اعفني: 

 اعغالف:  إدريس يحيى تصميم

 محمد سريد املالّحاعتدقيق اعلغوي: 

 

 

 

 

 

 

 

 



 د. عباس توييق                                          ي اعروض  ضاعاايي األساس امليّس 

                                                                                           

 

 2  

  علنرش اإلعكرتضني دار نارشي

 

 

 

 

 نبذة عن الكتاب

بسيط اعتفصيالت املترلا  بروض  اعشرو اعروبي من  بأسلوبكتاب يرو  

مصطلحات ضبحور، ضيبني اعشائع من اعصور اعتي يكون عليها اعبحو اعشروي 

ضيوديها بتمارين علتطبيق. كما أنه يبني بشكل ميس ما يترلق باعاايي  ضأنواعها 

 .لمهضعيوبها. ضيفيد هذا اعكتاب املرنيني بهذا اعرلم ضطلبته ضاعواغبني  ي تر
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 العروض

 

 

. ضهذا هو 1"هي ميزان اعشرو ضبها يروف صحيحه من سايمه ":اعروض   -0

 كانت عباراتهم ييه متباين .   ياصده اعدارسون بهذا اعرلم ضإن املرنى اعذي

ضيختص هذا امليزان بضبط اعبني  اإليااعي  اعخارجي  علبيت اعشروي ضهي  ي 

حاياتها بني  زمني . ضمع أن اعصل  قائم  بني هذه اعبني  اعخارجي ، اعزمني ، ضاعبني  

ناء اعداخلي ، اعتكويني  ضاإلنفراعي ، إال أن علم اعروض  ال يُرنى بما يمتاز به اعب

اعداخيل من تصميم دقيق ضإنما يُرنى عَوضا  عن ذعك ببيان مدى دق  اإليااع اعخارجي 

ضجويانه عىل، أض اختالعه ضمجانبته عع ، امليزان اعخاص اعذي يسمى بحوا . ضربما كان 

هذا اعرلم نايرا   ي االعان  عىل تكوين ذائا  موسياي  ضتلّمس خطأ اعنغم اعذي يتسب 

ي من غري أن ترتقى هذه املنفر  إىل مستوى جْرل اإلنسان شاعوا . ضقد إىل اعبيت اعشرو 

عن  كان اعشرواء األضائل، ضكذعك اعشرواء اعحايايون  ي مختلف اعرصور،  ي غنى  

اعروض  أض عن ترلمها، ضعم يكونوا يسترينون بها عكي يتبينوا جويان شروهم اعذي 

هذا اعشأن مثل جميع اعروب  ي عصور كتبوه عىل امليزان املطلوب. ضقد كان مثلهم  ي 

                                                           

     ضكلم  اعروض  مؤنث  34ابن يارس : اعصاحبي (      1
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اعصفاء اعتربريي ضامللك  األصيل  ضاعفطوة اعسليم  حيث كانوا يرربضن عما يويدضن 

تربريا  تاما  ال خلل ييه من غري ان يحتكموا إىل قواعد مرلوم   ي ضبط كالمهم. بل إن 

  اعتكلف اتكال "اعشاعو" عىل اعروض  من أجل ضبط تربريه يوقره ال محاع   ي هاضي

ضيحويه عن حايا  ما كان يويد قوعه. ضعىل هذا يإن علم اعروض  ال يرني اعشاعو 

 األصيل عىل ضبط أداته اعشروي  ضإن كان عه أن يترلمه بوصفه علما  من اعرلوم.

يتشكل اإليااع اعخارجي من مالحظ  خصوصي  توظيف ما  ي اعلغ  من إمكانات 

مداها اعذي يتحوك  ي نطاقه املبدعون أض صوتي  ضدالعي  ضإيحائي ، ضعكل عغ  

يتجاضزضنه ملنح ذعك املدى بُْردا  أضسع. ضيكتفي علم اعروض  من بني مكونات اإليااع 

اعخارجي باألصوات ضيايم عليها بنيانه، ضبما أن اعصوت ُمدَرك باعسمع يإن األذن، 

سواء ُسمع  ضعيست اعرني بمتابر  إمالء اعنص، هي ما يُرّول عليه  ي ضبط اعوزن،

اعصوت حايا   أض تُخيَّل سماعه، ضينبغي اعحذر اعتام من اإلعتماد عىل اعرني بمتابر  

إمالء اعنص يإن  ي اعروبي  حوضيا  مكتوب  غري مسموع  ضحوضيا  مسموع  غري 

 مكتوب .

إن اعتأعيف بني األصوات املتحوك  ضاعساكن  عىل نحو مخصوص يمثل ركيزة عرلم 

  ضمسماة بحسب مدة اعحوك ، ضأما نوعها أي اعضم  ضاعفتح  اعروض ، ضهي مصنف

ضاعكسة يإنها جميرا  تُرامل مرامل  ضاحدة ضهي كونها عالم  علحوك  ال غري. ضعرل 

حوضف اعبناء هي أضل هذه األصوات سواء كانت متبوع  بحوك  قصرية أض حوف مد أض 

 عنحو اآلتي:    تسمي  خاص  ضعىل ا اعهيئاتحوف ساكن، ضعكل هيئ  من هذه 

تتبره حوك  قصرية كاعضم   ضيواد به حوف صامت ضاحد، املاطع اعاصري املفتوح-

  ي كلم : ُكِتَب.  ُك ِت بَ  ضاعكسة ضاعفتح  مثل:

، ضيواد به حوف صامت ضاحد يتبره أحد حوضف املد كاألعف املاطع اعطويل املفتوح-

  ي قوعك: يُكون، ضِبي  ي قوعك: يِبيع.  ضاعواض ضاعياء، مثل: نا  ي قوعك: ناظو، ض ُكو
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، ضيواد به حوف صامت ضاحد متحوك بحوك  قصرية يتبره املاطع اعطويل املغلق-

 َعْن.. ِمْن، ض يَْك  ي قوعك: يَْكتُب، ضهكذا. َهْمَهَم،حوف صحيح ساكن مثل: َهْم  ي قوعك: 

نى عىل تناضبها ضتدخل هذه املااطع  ي بني  اعكلمات املختلف  ضتشكل أساسا  يُبْ 

 اعحسابي كل شرو موزضن، ضهي تتأعف من:

ضهذان اعحويان قد يكونان متحوكني مثل: ِعَم، أض َعَل  ي قوعك:  :حويني-أ

يكون أضل اعحويني  مفاعَلتن، ضيسمى هذا املاطع ضما يشاكله سببا  ثايال . ضقد

متحوكا  ضثانيهما ساكنا  مثل: َعْم، ال، أض عُْن  ي قوعك: يروعن. ضيسمى هذا املاطع ضما 

 يجوي مجواه سببا  خفيفا .

 

ياعسبب إذن كل ماطع مؤعف من "حويني"، يإذا كان اعحويان متحوكني كان اعسبب 

 ثايال ، ضإن كان ثاني اعحويني ساكنا  كان اعسبب خفيفا . 

 

ضيكون اثنان منها متحوكني ضاعثاعث ساكنا، ضيسمى مثل حوضف:ثالث   -ب

 هذا املاطع ضتدا ، ضهو يناسم بدضره عىل قسمني:

، ضهو ما يتأعف من ثالث  حوضف يكون اعحويان األضالن ضتد ماوضن أض مجموع:  1-ب

 ي ييها متحوكني ضاعثاعث ساكنا ، أي متحوك + متحوك + ساكن، مثل: نََرْم ، َعلُن 

 متفاعلن أض عال  ي ياعالتن.

ضهو ما يتأعف من ثالث  حوضف يكون اعحوف األضسط ييها ساكنا  ضتد مفوضق، : 2-ب

ضما عداه متحوكا ، أي متحوك + ساكن + متحوك، مثل قاَل، الت  ي مفروالت أض ياع  ي 

 ياع التن.
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اعوابع تكون اعحوضف اعثالث  األضىل منها متحوك  ضيكون :أربر  حوضف  -ج    

ساكنا ، أي متحوك + متحوك + متحوك + ساكن، ضيسمى مثل هذا املاطع ياصل  

صغوى، ضهي عبارة عن اجتماع سببني أضعهما ثايل ضثانيهما خفيف، مثل: "يَتََجاْ"  ي: 

 "يتجاضز" أض "متفا"  ي "متفاعلن".

 

س تكون اعحوضف األربر  األضىل منها متحوك  ضيكون اعخام :خمس  حوضف -د    

ساكنا ، أي متحوك + متحوك + متحوك + متحوك + ساكن، ضيسمى مثل هذا املاطع 

ياصل  كربى، ضهي عبارة عن اجتماع سبب ثايل يتبره ضتد مجموع، مثل: َقتََلٌ  أض 

 .2يرلتن املؤعَّف  من َيَع ضهو سبب ثايل ض عَتُن ضهو ضتد مجموع

 

 ضيمكن تلخيص هذه املصطلحات بع:

 ع مؤعف من حويني متحوكني.ضهو ماطسبب ثايل،  .1

 سبب خفيف، ضهو ماطع مؤعف من حويني أضعهما ساكن ضثانيهما متحوك. .2

ضتد ماوضن أض مجموع، ضهو ماطع مؤعف من ثالث  حوضف األضل ضاعثاني منه  .4

 متحوكان ضاعثاعث ساكن.

 ضتد مفوضق، ضهو ماطع مؤعف من ثالث  حوضف، اعثاني منه ساكن.  .3

ف من اجتماع سببني: األضل ثايل ضاعثاني ياصل  صغوى، ضهي ماطع مؤع .5

 خفيف.

                                                           

 2، بريضت ، مكتب  املرارف، ط  1191، تحايق يخو اعدين قباضة،  22 – 25اعزمخرشي : اعاسطاس  ي علم اعروض ، (      2
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ياصل  كربى، ضهي ماطع مؤعف من اجتماع سبب ثايل يأتي برده ضتد  .6

 مجموع.

 

ضبتناضب هذه املااطع عىل نحو مخصوص تتكون اعتفريل  اعتي هي ضحدة عوضضي  

صغرية. ضإن اجتماع تفريل  إىل أخوى مماثل ، أض مغايوة عها، ضتكوارهما عىل نسق 

رلوم يُشكِّل اعبحو اعشروي. ضاعتفاعيل، ضقد تسمى األياعيل أيضا ، اعتي تؤدي هذه م

 املهم  ثماني  ضتناسم عىل قسمني:

تفاعيل خماسي ، ضتسمى كذعك ألنها مكون  من خمس  أحوف، ضعددها  - أ

 تفريلتان ضهما يروعن ض ياعلن.

تفاعيل سباعي ، ضتسمى كذعك ألنها مؤعف  من سبر  أحوف ضعددها ست  - ب

تفاعيل هي: متفاعلن، ضمستفرلن، ضياعالتن، ضمفاعيلن، ضمفاعلتن، 

 ضمفروالت. 

 ضاعبحور اعشروي  املؤعف  من هذه اعتفاعيل تناسم أيضا  عىل قسمني:

اا  بحور صايي  أض متّفا ، ضهي اعتي تتأعف من تفريل  ضاحدة مكورة طب - أ

 عنظام مرني مثل:

 متفاعلن متفاعلن متفاعلن         متفاعلن متفاعلن متفاعلن                  

 ضهي تفاعيل اعبحو اعكامل، أض:     

 مفعاعيعلن مفعاعيعلن          مفعاعيعلن مفعاعيعلن                       

 ضهي تفاعيل اعهزج.         
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ألساسي   ي اعبحو اعكامل، ضتتكور ست موات  ي اعبيت يمتفاعلن هي اعوحدة ا         

 كله، ثالث موات  ي 

 اعهزج كل شطو، عند استرماعه تاما . ضمفاعيلن هي اعوحدة األساسي   ي         

 شطو موتني.                 ضتتكور أربع موات ض ي كل

  

 منبحور مزدضج  أض مختلف ، ضتتأعف اعوحدة اعنغمي  األساسي  ييها  - ب

مفاعيلن، إذ تتكوران أربع موات  ي شطوي ن تفريلتني مختلفتني مثل: يروع

 اعبحو اعطويل:

 يروعن مفاعيلن يروعن مفاعيلن     يروعن مفاعيلن يروعن مفاعيلن             

 ضمستفرلن ياعلن، إذ تتكوران أربع موات أيضا   ي شطوي اعبحو اعبسيط:

 ياعلن    مستفرلن ياعلن مستفرلن ياعلن مستفرلن ياعلن مستفرلن             

بينما تتأعف اعوحدة اعنغمي  األساسي  من شطو كامل  ي اعبحور املزدضج  ذات 

 اعتفاعيل اعست، مثل:

 ياعالتن مستفع عن ياععالتن      ياععالتن مستفع عن ياعالتن             

 

إن تمييز تفريل  من سواها يكون، ضكما أملحُت إىل ذعك من قبل، باإلعتماد عىل جوس 

اعكلم  ضعيس عىل إمالئها. ضعهذا يإن اعحوضف اعتي يتم اعتمادها  ي اعكشف عن امليزان 

ضاعكتاب  اعروضضي  هي تلك اعحوضف اعتي يتم تلفظها ضاعتي يكون عها نتيج  عذعك 

أما إذا عم تكن ملفوظ  كهمزة اعوصل  ي كلمتي اعوشم ماابل  ي اعومز اعروضيض. ض 

قوعه: تلوح كباقي اعوشم  ي ظاهو اعيد يإنها ستهمل عوضضيا  ضتكتب  ضاعيد مثال  ي

هكذا: كباقل ض ظاهول، ضتوضع اعوموز اعروضضي  تبرا  عها. ضكذعك األعف اعتي تراب 
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ما دامت األعف غري منطوق  اعواض  ي األيرال من مثل: كتبوا، عم يكتبوا، عن يكتبوا. ي

يإنها تُهمل  ي اعتاطيع ضاعكتاب  اعروضضي  ضتُرامل اعكلمات ضكأن األعف غري 

موجودة، هكذا: كتبو، عم يكتبو، عن يكتبو. ضيُتّبع هذا اإلجواء أيضا  عندما تكون اعواض 

 آخو حوف تتم بها اعتفريل ، ضاما إذا كان كمال اعتفريل  ياتيض حويا  آخو من كلم 

أخوى يإن اعواض ستساط هي أيضا ، مثل: كتبوا اعكتاب يإنها تراَمل عىل أنها: كتبُْل 

 ِكتاب.

ضقد يكون اعحوف ملفوظا  أض مسموعا  ضعكنه غري مكتوب كاألعف  ي " هذا " ييصبح 

هاذا أض اعتنوين  ي: رجٌل ييكون رجلن أض املّد  ي آَمَن ييُرامل عىل أنه أامن، ضيتم يك 

زأته عىل حويني أضعهما ساكن ضثانيهما متحوك. ضتكون اعكتاب  املضّرف ضتج

 ضاعتاطيع اعروضضيان تبرا  عهذه األصوات املسموع  بغض اعنظو عن كيفي  إمالئها.

 

 أجزاء اعبيت:-2

يتأعف اعبيت من اعشرو من شطوين يسمى أضعهما صدرا  ضثانيهما عُجزا . ضعتفاعيل كٍل 

 و نظونا إىل تفاعيل اعبحو اعطويل ضهي:من هذين اعشطوين اصطالح خاص. يل

 يروعن مفاعيلن يروعن مفاعيلن     يروعن مفاعيلن يروعن مفاعيلن            

يإن اعتفريل  اعوابر  ضهي نهاي  اعشطو األضل تسمى عوضضا ، ضاعتفريل  اعثامن  ضهي 

نهاي  اعشطو اعثاني تسمى رْضبا . ضما عداهما يسمى حشوا . ضهذه تسميات 

. 3طودة  ي أجزاء كل بيت من اعشرو بغض اعنظو عن بحوه ضعن عدد اعتفاعيل ييهمض

يتأعف من قسمني هما اعحشو ضاعروض  أض اعحشو ضاعرضب.  ضعىل هذا يإن كل شطو

                                                           

اخرتت هذا اعتاسيم من أجل اعتسهيل، ضمن اعروضضيني من ياسم اعحشو  ي اعشطو األضل عىل قسمني ييسمي اعتفريل  األضىل صدرا  (      3

ضاعثاني  ضاعثاعث  حشوا  ضإذا تذكونا أن اعوابر  هي اعروض  يإن ذعك يرني أن هذا اعشطو يشتمل عىل ثالث  أجزاء هي اعصدر ضاعحشو 

 مع اعشطو اعثاني يتُسمى تفريلته األضىل باإلبتداء ضاعثاني  ضاعثاعث  حشوا  ضاعوابر  رضبا .  ضاعروض . ضكذعك اعحال
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ضقد يطوأ اعتغيري  ي أسباب تفاعيل هذه األجزاء ضأنه إذا ما حصل  ي اعحشو يإنه 

وض  أض  ي اعرضب يإنه يسمى عل . يفروعن يسمى ِزحايا  ضأما إذا كان اعتغيري  ي اعر

من بني اعتفاعيل اعسابا  مؤعف  من ماطرني هما يرو ضهو ضتد مجموع ض عن ضهو 

سبب خفيف، ضاعتغيري املتوقع حصوعه هو  ي هذا اعجزء األخري أي  ي "عن" يتساط 

إن اعنون عتصبح اعتفريل  يروُل. ضأما إذا كان اعسبب ثايال مثل ُمَت  ي متفاعلن ي

اعثاني املتحوك يتحول إىل ساكن ييصبح ُمْت ضتصري اعتفريل  ُمتْفاعلن ضتُالب إىل 

 مستفرلن. 

إن أي تغيري من هذا اعابيل يجوي  ي حشو اعبيت يسمى زحايا  كما قلنا، ضضرضده غري 

ُملزٍم علشاعو، بمرنى أن اعزحاف إذا ما عحق اعتفريل  األضىل  يتحوعت يروعن إىل يروُل 

ال يرني أن يروعن اعتاعي  ستتحول هي أيضا  إىل يرول بل قد تباى عىل أصلها  يإن ذعك

اعذي هو يروعن. ياعزحاف، إذن، تغيري غري ُملِزم علشاعو ضهو يصيب اعحوف اعثاني 

من اعسبب ييُساطه إذا كان ساكنا  ضيسّكنه إذا كان متحوكا . ضقد يجوي تغيري ضاحد 

أض قد يحصل تغيريان  ي اثنني من أسباب اعتفريل   ي اعتفريل  ييسمى زحايا  مفودا  

 4اعواحدة ضيسمى اعزحاف حينئٍذ مزدضجا .

ضييما ييل جدضل باعزحاف املفود ضعابه اعروضيض اعخاص به موتبا  بحسب اعتسلسل 

 اعهجائي علاب:

 

 

 

 

                                                           

 1عيبيا، املنشأة اعرام  علنرش ضاعتوزيع، ط  -طوابلس 1195، 114 -111عبد اعوؤضف بابكو: املدارس اعروضضي   ي اعشرو اعروبي (      4
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تسلسل 

اعحوف  ي 

 اعتفريل 

صف  

اعحوف من 

حيث 

اعتحويك 

 ضاعتسكني

نوع 

 اعتغيري

اعلاب     يتحول إىل مثال

 اعروضيض

متْفاعلن=           متَفاعلن اعتسكني متحوك اعثاني

 مستفرلن

 اإلضمار

 اعَخبْن يرلن ياعلن اعحذف ساكن اعثاني

 مستفرلن اعحذف ساكن اعوابع

 مفروالت

 

 

 مسترلن=مفترلن

 مفرالت=   ياعالت

 

 

 اعطي

 اعَرْصب مفاعْلتن=مفاعيلن مفاعَلتن اعتسكني متحوك اعخامس

 اعرْال مفاعتن=مفاعلن مفاعَلتن اعحذف متحوك اعخامس

 يروعن اعحذف ساكن اعخامس

 مفاعيلن

 يرولُ 

 مفاعلن

 اعابْض

 مفاعيلن اعحذف ساكن اعسابع

 ياعالتن

 مفاعيلُ 

 ياعالتُ 

 اعكفّ 
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 اعَوْقص مفاعلن متفاعلن اعحذف متحوك اعثاني

      

 ضإعيك جدضال خاصا باعزحاف املزدضج موتبا  باعطويا  اعسابا  ذاتها:

 

تسلسل اعحوف 

  ي اعتفريل 

صف  اعحوف 

من حيث 

اعتحويك 

 ضاعتسكني

نوع 

 اعتغيري

اعلاب    يتحول إىل مثال

 اعروضيض

مستفرل حذيهما ساكنان اعثاني+اعوابع

 ن

اعخبل :  متَِرلُن=يرلتن

اجتماع 

اعخبن 

 ضاعطي

 

متحوك+ساك +اعوابع اعثاني

 ن

تسكني 

اعثاني 

املتحوك 

ضحذف 

اعوابع 

 اعساكن

 

 متفاعلن

 

متَْفِرلُن=مفتر

 عن

 

اعخزل: 

اجتماع 

اإلضمار 

 ضاعطي
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اعشكل:  يِرالتُ  ياعالتن حذيهما ساكنان اعثاني+ اعسابع

اجتماع 

اعخبن 

 ضاعكف

اعخامس+اعسا

 بع

متحوك+ 

 ساكن

تسكني 

اعخامس 

املتحوك 

ضحذف 

اعسابع 

 اعساكن

 

 مفاعلتن

 

مفاعْلُت=مفاع

 يلُ 

 

اعناص: 

اجتماع 

اعرصب 

 ضاعكف

   

ضأما اعرل  يهي كل تغيري يلحق اعروض  أض اعرضب. ضبما أن من املمكن أن ينتهي 

هذان اعجزآن بسبٍب  ي ياعالتن مستفع عن ياعالتن، أض بوتٍد  ي متفاعلن متفاعلن 

يإن اعرل  عذعك تغيري يصيب األسباب ضاألضتاد عىل حد سواء. ضيحصل هذا  متفاعلن

اعتغيري بناص يلحق اعتفريل  ييسمى عّل  ناص أض بزيادة تطوأ عليها يتسمى عّل  

 . ضاعجدضل اعتايل يبني عك علل اعناص ضما تؤضل اعتفريل  إعيه ضمسّمى كل حاع :5زيادة

 

                                                           

 115-114 ي اعشرو اعروبي  عبد اعوؤضف بابكو: املدارس اعروضضي (      5
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 اعلاب اعروضيض تالب إىل اعنتيج  مثال نوع اعتغيري املاطع

اعسبب 

 اعخفيف

اسااطه 

من آخو 

اعتفريل + 

حذف 

ساكن اعوتد 

املجموع 

ضتسكني ما 

 قبله

 

 يروعن

 

 ياعلن

 

 يعْ 

 

 ياعلْ 

 

 

 

 يْرلن

 

 

 اعبرت

اعوتد 

املجموع) 

 املاوضن(

إسااط 

األضل أض 

 اعثاني منه

 ياعاتن ياعالتن

 ياالتن

 اعتشريث مفروعن

اعوتد 

 املجموع

 اعحذذ يَرلن متفا متفاعلن اسااطه

اعسبب 

 اعخفيف

إسااطه 

من آخو 

 اعتفريل 

 يروعن

 مفاعيلن

 ياعالتن

 يرو

 مفاعي

 ياعال

 يَرلْ 

 يروعن

 ياعلن

 

 اعحذف

اعوتد 

 املفوضق

 اعصلم يْرلن مفرو مفروالتُ  اسااطه

اعسبب 

 اعخفيف

إسااط 

ساكنه 

ضتسكني 

 يروعن

 ياعالتن

 يرولْ 

 ياعالتْ 

 ععع

 ععع

 

 اعارص
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 متحوكه

اعوتد 

املجموع) 

 املاوضن(

إسااط 

ساكنه 

ضتسكني 

املتحوك 

اعذي 

 يسباه

 ياعلن

 متفاعلن

 مستفرلن

 ياعلْ 

 متفاعلْ 

 مستفرلْ 

 يْرلن

 يرالتن

 مفروعن

 

 اعاطع

اعسبب 

 اعخفيف

إسااطه 

من آخو 

اعتفريل  

ضتسكني 

املتحوك 

اعذي 

 يسباه

 

 مفاعلتن

 

 مفاعلْ 

 

 يروعن

 

 اعاطف

اعحوف 

اعسابع 

 املتحوك

 اعكشف)اعكسف( مفروعن مفروال مفروالتُ  حذيه

 اعوقف عععع مفروالتْ  مفروالتُ  تسكينه =  =  =

عل  ناص أخوى غري الزم  تسمى اعخوم ضهي تختص بأضل اعوتد املجموع من  ضتوجد

مثل يروعن اعتي تصري عوعن. ضعهذه اعرل  تسميات تختلف باختالف اعتفريل  اعتي 

يلحاها اعناص من جه  ضباختاليها من حيث كونها سامل  أض مزاحف . ضيبني 

 احف  اعتي تلحاها هذه اعرل :اعجدضالن املذكوران  ي أدناه اعتفاعيل اعسامل  ضاملز 
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 اعتفاعيل اعسامل : - أ

اعلاب  تالب إىل اعنتيج  نوع اعتغيري اعتفريل 

 اعروضيض

حذف اعفاء  يروعن

من أضل اعوتد 

 املجموع

 اعثْلم يْرلن عوعن

 اعخْوم       مفروعن       ياعيلن       =   =   =   =     مفاعيلن       

 اعرضب       مْفتَرلن       ياعَلتن       =   =   =   =  مفاعلتن       

 

 اعتفاعيل املزاحف : - ب

اعتفريل  

 ضهي سامل 

نوع 

 اعزحاف

اعتفريل  

ضهي 

 مزاحف 

اعتفريل  

ضهي 

 مخوضم 

اعلاب  تالب إىل

 اعروضيض

 اعثوم يْرلُ  عولُ  يرولُ  اعابض يروعن

 اعجمم ياعلن ياعتن مفاعتن اعرال مفاعلتن

 اعخوب مفرول ياعيلُ  مفاعيلُ  اعكف مفاعيلن

 اعشرت ياعلن ياعلن مفاعلن اعابض مفاعيلن

 اعراص مفرولُ  ياعْلتُ  مفاعْلتُ  اعناص مفاعلتن

 اعاصم مفروعن ياعْلتن مفاعْلتن اعرصب مفاعلتن
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 ضأما علل اعزيادة يإنها تدخل عىل األرضب املجزضءة ضهي:

اعشكل اعجديد  مثال مادار اعزيادة املاطع

 علتفريل 

اعلاب 

 اعروضيض

اعوتد 

 املجموع)املاوضن(

 متفاعلن حوف ساكن

 ياعلن

 متفاعالن

 ياعالن

 اعتذييل

 متفاعلن سبب خفيف اعوتد املجموع

 ياعلن

 متفاعالتن

 ياعالتن

 اعرتييل

 اعتسبيغ ياعالتان ياعالتن حوف ساكن اعسبب اعخفيف

 

ضتتسبب علتا اعحزم ضاعخزم  ي ضتوجد عل  زيادة أخوى  ي أضل اعشطو ضتسمى اعخزم. 

تشويه موسياي  اعبيت، ضاعهدف من إيوادهما ههنا عيس العتمادهما أض عجرلهما 

 أسسا   ي بني  اعبحو اعشروي بل ألجل مرويتهما ال غري.
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 البحور الشعرية

 

إن عدد اعبحور اعشروي  اعتي ضصلت إعينا هو ست  عرش بحوا ، ضسواء اكتشفها اعخليل 

بن أحمد اعفواهيدي جميرا  أض أنه غاب عنه أحدها ضاستدركه عليه األخفش يإنها قد 

أُْستُنبطْت من دضائو عوضضي  ضهي تحرص اعنغمات اعتي من شأن اعشرو اعروبي أن 

ه اعبحور كان مهمال ضقد نص عليه اعخليل يجوي عليها. غري ان عددا  من هذ

 ضاعروضضيون اعذين تبروه. 

ضقد ذكونا أن هذه اعبحور تناسم عىل قسمني: بحور صايي  أض متفا  ضبحور 

مزدضج  أض مختلف . ضسنبدأ باعبحور اعصايي  ألن ضحدتها املوسياي  مؤعف  من 

أجل تسهيل ترليم تفريل  ضاحدة ضنجرل من اعبحور اعوباعي  اعخطوة األضىل من 

أي اإلبتداء  -اعروض  حتى إذا ما انتهينا من اعبحور اعصايي  ضبتدرج عدد تفاعيلها

انتالنا بردها إىل اعبحور املزدضج . ضعرل  -بأقلها تفاعيل عيكون املوان عليها أيس ضأتم

 أضل بحو نبدأ به هو:
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 اعبحور اعصايي :

 اعهزج

 

 ضمفتاحه هو:

 عىل األهزاج تسهيُل         مفاعيلن مفاعيلُ                              

 ضتفاعيله هي:

 مفعاعيلن مفعاعيلن        مفاعيلن مفاعيلن                             

ضيذكو اعروضضيون أن هذا اعبحو مجزضء دائما ، ضهم يستندضن  ي ذعك إىل اعدائوة 

هذا اعبحو، ضعكنهم يوضن أن اعواقع اعشروي يتضمن اعروضضي  اعتي يُستنبط منها 

أربع تفاعيل ال أكثو ضمن ثم يإنهم ينرتونه باملجزضء. ضبما ان اعشرو اعوارد عىل هذا 

اعبحو مؤعف من أربع تفاعيل يإن من األيضل اعنظو إعيها عىل أنها اعشكل اعتام ال 

يحدثه اعاول بتمام اعبحو  املجزضء من هذا اعبحو تجنبا  عترايدات أض إلرباك يمكن أن

 ضتجزئته.

 يأتي هذا اعبحو عىل اعصور اآلتي :

اعروض   ي هذه اعصورة سامل  ضعكن اعرضب يأتي ساملا  موة اعصورة األضىل:   -أ

 ضمحذضيا  موة أخوى، هكذا:

 مفاعيلن مفاعيلن -1مفاعيلن مفاعيلن              

 مفاعيلن يروععن -2                                          
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 يمن أمثل  اعحاع  األضىل قول اعشاعو:

 صفحنا عن/ بني ذُْهٍل/      ضقلنا اعاو/م إخوانُ                      

 

 ضقول اعشاعو:

 ضأمعوي كله خعريٌ          إذا حاّلنَي اعصربُ                     

 

 عرضب محذضيا  قول اعشاعو:ضمن أمثل  اعحاع  اعثاني ، أي أن تكون اعروض  سامل  ضا

 ضما ظهوي عباغي اعضيع      ِم باعظهو اعذعولِ                    

 ضقول االخو:

  توكناهم ضقد يّوضا         يويدضن اعهوضبعا                    

 

 اعروض  محذضي  ضاعرضب محذضف، هكذا: اعصورة اعثاني :  -ب

 مفاعيعلن يروععن    مفاعيعلن يروععن                       

 كاول اعشاعو:

 هزْجنا  ي املغاني         ضشاقتْنا املرانعي                    

 ضكاول اآلخو:

 يإن يهلك عبيععٌد         ياد باد اعاعوضن                    
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 ضأشهو هذه اإليااعات أض األنغام هو اعساعم  ي عوضضه ضرضبه.

قد يختلط هذا اعبحو  ي صورته اعسامل  عوضضا  ضرضبا  باعوايو املجزضء املرصوب، 

ضعىل هذا يإننا إذا كنا إزاء نص جاٍر عىل هذا اإليااع ضعكن ضردت تفريل  ضاحدة ييه 

عىل مفاعلتن يإن اعحكم حينئذ يكون عىل اعنص كله بأنه من اعوايو املجزضء 

لها عىل مفاعيلن يمن األْضىل اعاول إن اعنص من إذا كانت اعتفاعيل ك املرصوب، ضأما

 اعهزج.

 .6يشيع اعكف ) إسااط اعسابع اعساكن (  ي حشو اعهزج

 

 تمارين

 بنَيٍْل من بخيععععلِ   متى أشفي غليععععيل

 تحيّينا  خوٍف  قامْت   عىل اعتي حيِّ  أال

 ييا من ال يؤاتيني    عىل االنصاف  ي اعحكم

 

 اعوايو   

 ضمفتاحه:

 بحور اعشرو ضايوها جميل       مفاعلتن مفاعلتن يرول                  

 ضأصل تفاعيله:

                                                           

 116موسياى اعشروإلبواهيم أنيس (      6
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 مفاعلتن مفاعلتن مفاعلتن        مفاعلتن مفاعلتن مفاعلتن                  

ضيسترمل هذا اعبحو تاما  ضمجزضءا ، ض ي حاع  استرماعه تاما  تكون عوضضه ضرضبه 

 يله،ثم ، هكذا:ماطويني دائما ، ضتكون تفاع

 مفاعلتن مفاعلتن يروععن         مفاعلتن مفاعلتن يروععن                  

) اعاطف من علل اعناص ضهو اسااط اعسبب اعخفيف من آخو اعتفريل  ضتسكني 

 : مفاعلتن=مفاعْل=يروعن عتساضيهما  ي اعحوكات ضاعسكنات(. مثل:اعخامس مثل

 إذا بلغ اعفطام عنا صبعيٌّ         تخّو عه اعجبابو ساجدينعا                   

ياعروض  ضاعرضب ماطويان ضاعحشو كله ساعم. عىل أن اعرصب ) ضهو تسكني 

اعخامس املتحوك ( يكثو  ي حشو هذا اعبحو ضتالب اعتفريل  حينئٍذ إىل مفاعيلن، كاول 

 اعشاعو:

 اجتي أم قد كفاني         حياؤك إن شيمتك اعحياءأأذكو ح                   

 ضقول اآلخو:

 يصربا   ي مجال املوت صربا        يما نيل اعخلود بُمستطاعِ                 

 ضقول اآلخو:

 يما اعتأنيث السم اعشمس عيٌب        ضال اعتذكري يخٌو علهالل                

 

ضرد اعرصب  ي حشو اعبيتني األضعني بينما كان اعحشو  ي اعبيت اعثاعث كله  ياد

 مرصوبا . 
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ضيأتي اعوايو مجزضءا ، ضتساط منه حينئذ يروعن ضمن اعشطوين ضيباى  ي اعبيت أربع 

 تفاعيل هي:

 مفاعلتعن مفاعلتعن        مفاععلتن مفاععلتن              

اعوابر  رضبا  ضما عداهما حشوا . ضعلوايو املجزضء ضترترب اعتفريل  اعثاني  عوضضا ض 

 صور مترددة أهمها:

 عوض  مجزضءة صحيح  ضرضب مجزضء صحيح، كاول اعشاعو:

 تناهى عنده األمعل         ضقرّص دضنعه اعرذَلُ               

 عوض  مجزضءة صحيح  ضرضب مجزضء مرصوب، كاول اعشاعو: -ب

 بما صنرْت مواضينا           ضقد علمت رقابعكمُ               

 

ضقد تأتي عوض  اعوايو املجزضء مرصوب   يتصبح مفاعْلتن ضتالب إىل مفاعيلن، 

ضيكثو اعرصب  ي حشوه. ضيالحظ أن اعكف)ضهو إسااط اعسابع اعساكن( قد يحصل 

 ي اعوايو املجزضء املرصوب ضهو مستابح. ضعرل اعسبب  ي ذعك كامن  ي أن تفريل  

هذا املجزضء املرصوب عيست تفريل  أصلي  بل هي منالب  عن مفاعلتن، مفاعيلن  ي 

 ضاعجمع بني اعرصب ضاعكف يؤثو سلبا   ي اعاوة املوسياي  علبيت.

 

 تمارين عىل اعوايو اعتام ضاعوايو املجزضء:

 ضعكن اعفتى اعرعوبي ييعها     غويب اعوجه ضاعيعد ضاعلسان -1

 ضرضح اعادس عيس عه كفعاءضجربيعٌل رسعول اعله يينا       -2

 ضقد طّويُت  ي اآلياق حتى      رضيُت من اعغنيم  باإليعاب -4
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 أرى املتشاعوين غوضا بذّمي     ضَمن ذا يحمد اعداء اعرضعاال-3

 يال ضاعله ما  ي اعريش خريٌ      ضال اعدنيعا إذا ذهب اعحيعاء -5

 عاد علمت ربير  أنعع         ن حبك ضاهٌن خَلقُ  -6

 خليٌل ععي سعأهجوه          عذنٍب عسعُت أذكوه -2

 غعدا  يتجعدد األععم          إذا رحلوا كما زعموا -9

 أضاصله عىل سبعٍب           ضيهجوني بال سبب -1

 

          

 اعكامل

 

 ضمفتاحه هو:

 ُكَمل اعجمال من اعبحور اعكامل       متفاعلن متفاعلن متفاعل            

 ضيسترمل هذا اعبحو تاما  ضمجزضءا ، ضتفاعيله  ي حاع  كونه تاما  هي:

 متفعاعلن متفاععلن متفاععلن       متفاعلن متفاعلن متفاعلن            

 ضإن أكثو صور اعكامل اعتام شيوعا  هي:

أن تكون اعروض  صحيح  أض سامل ، ض ي هذه اعحاع  يإن اعرضب يكون عىل  - أ

 األضجه اآلتي :

 كون صحيحا  أض ساملا ، كاول اعشاعو:أن ي .1
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 هل غادر اعشرواء من مرتّدم    أم هل عويت اعدار برد توّهم              

أن يكون ماطوعا ، ضاعاطع هو إسااط ساكن اعوتد املجموع من اعتفريل   .2

ضتسكني املتحوك اعذي يسباه يتتحول متفاعلن إىل متفاعْل ضتُالب إىل يرالتن، 

 كاول اعشاعو:

 تصف اعدضاء عذي اعساام ضذي اعضنا     كيما يصح به ضأنت سايم             

أن يكون أحذّ، ضاعحذذ هو اسااط اعوتد املجموع من اعتفريل  يتصري متفاعلن،  .4

 مثال، متفا ضتحّول إىل يَرلن، كاول اعشاعو:

 كّل اموئ مهما تحّصن هاعٌك     ما إن يفوُّ من اعودى أحدُ              

ون أحذّ مضموا ، ضاإلضمار هو تسكني اعثاني املتحوك من اعتفريل  أن يك .3

يتصبح متَفاعلن مثال متْفاعلن ضتالب إىل مستفرلن، ضهذا قليل اإلسترمال، 

 كاول اعشاعو:

 ينجا أمام رماحنا ضكأنه      يوت األسنّ  حايو اعجأِب              

 عىل:ضخالص  اعاول يإن اعشطو األضل  ي هذه اعصورة يكون 

 متفاعلن متفاعلن متفاعلن        صحيح اعروض             

 ضأما اعشطو اعثاني ييكون عىل أحد األشكال اآلتي :

 متفاعلن متفاعلن متفاعلن عع  صحيح اعرضب            

 متفاعلن متفاعلن متفاعْل = يرالتن عع   ماطوع اعرضب             

 = يَرلن عع  أحذّ اعرضب متفاعلن متفاعلن متفا            

 متفاعلن متفاعلن متْفا = يْرلن عع  أحذّ مضمو اعرضب            



 د. عباس توييق                                          ي اعروض  ضاعاايي األساس امليّس 

                                                                                           

 

 27  

  علنرش اإلعكرتضني دار نارشي

 

أن تكون اعروض  حذّاء، ض ي هذه اعحاع  يإن اعرضب يكون عىل األشكال   - ب

 اآلتي :

 أن يكون أحذّ، كاول اعشاعو: .1

 ال ترجبي يا َسْلُم من رجٍل    ضحك املشيب بوأسه يبكى            

 ون أحذّ مضموا ، كاول اعشاعو:أن يك .2

 َقومي ُهُم قتلوا أُميَم أخي      يإذا رميُت أصابني سْهمي            

 ضخالص  هذه اعصورة أن يكون شطوها األضل عىل:

 متفاعلن متفاعلن يَرلن     أحذّ اعروض             

 ضأما شطوها اعثاني يتكون:

 ذّ اعرضبمتفاعلن متفاعلن يَرلن     أح            

 متفاعلن متفاعلن يْرلن     أحذّ مضمو اعرضب            

 

ضيمكن استرمال هذا اعبحو مجزضءا  يتساط متفاعلن من اعصدر ضمتفاعلن من 

اعرُجز، ضيباى اعبيت إذذاك مؤعَّفا  من أربع تفاعيل  ي كل شطو تفريلتان، يتصبح 

حشوا . ضعلروض   ي اعكامل  اعتفيرل  اعثاني  عوضضا  ضاعوابر  رضبا  ضما عداهما

املجزضء صورة ضاحدة ضهي أن تكون صحيح  سامل  ضعكن اعرضب هو اعذي يختلف 

 ضعىل اعنحو اآلتي:

 أن يكون مجزضءا  صحيحا ، كاول اعشاعو: .1
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لِ                             را  ضتجمَّ  ضإذا اْيتاوَت يال تكْن     متخشِّ

، ضاعرتييل هو إضاي  سبب خفيف إىل اعوتد املجموع أن يكون مجزضءا  موّيال .2

 يتصري متفاعلن مثال متفاعالتن، كاول اعشاعو:

 ضإذا نظوَت إىل اعابو     ِر ضجدتها كفلول جيِش                           

هو إضاي  حوف ساكن إىل اعوتد املجموع   أن يكون مجزضءا  مذيّال ، ضاعتذييل .4

اعذي يكّون املاطع األخري من اعتفريل  من مثل متفاعلن اعتي تصبح 

 متفاعالن، كاول اعشاعو:

 مضنى  تاّلبه األكفع      ف عىل يواٍش من سهادْ                           

 أن يكون مجزضءا  ماطوعا ، ضهو نادر اإلسترمال، كاول اعشاعو: .3

 ضعجبُت أن أجد اعكوا    م تبّدعوا بلئامِ                           

 

 ضاعخالص  هي أن اعشطو األضل  ي مجزضء اعكامل يكون هكذا:

 متفاعلن متفاعلن    صحيح اعروض                         

 ضأما اعشطو اعثاني ييكون عىل شكٍل من  األشكال اآلتي :

 متفاعلن    صحيح اعرضب متفاعلن                        

 متفاعلن متفاعالتن   مجزضء موّيل                        

 متفاعلن متفاعالن    مجزضء مذيّل                        

 متفاعلن متفاعْل= يرالتن مجزضء ماطوع                        
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ع  ي هذا اعبحو ضمما يجدر ذكوه أن اإلضمار ) متَفاعلن= متْفاعلن= مستفرلن( شائ

ضهو يود  ي اعحشو ضاعروض  ضاعرضب غري أنه عيس ُمْلِزما . ضإذا كانت تفاعيل اعبيت 

جميرها مضموة يإن ذعك يؤدي إىل االعتباس باعوجز " ضاعفوق بينهما بأن تستاوئ 

جميع ما يوجد من األياعيل  ي ذعك اعنظم يإن كان ييها يشء من متفاعلن بتحويك 

 .7مل ... ضإال يهو من اعوجز "اعتاء يهو من اعكا

 

 تمارين عىل اعكامل:

 

 قد عشت تنرصه ضتمنح أهله    عونا  يكيف تكون من غومائه -1

 إن اعذين غدضا بلبّك غادرضا     ضشال  برينك معا يزال سخينا -2

 هذا اعنبّي ضكان صفوة ربه      من بني باٍد  ي األنعام ضقعارِ  -4

 عنعها اعطلول تلّفَت اعالعب     يتلّفتْت عيني يمذ خفيتْ  -3

 حنعاا علعيَّ ضال أرى      ععي منعهما شعّوا  بئيعسا -5

 قعويل ِعَطيْفعِك ينثني      ععن مضجري ضقت املنامْ  -6

 يلاعى اعحديعد بصدره     ضيكعّو يوق اعنعار كعّوةْ  -2

 يا َمْن رأى رجال  يبيع      ُع صعالحععه بفسععاد -9

 وة       ضاحعذْر صدياك أعف مّوةععدضك مع إحعذرْ  -1

                                                           

  225 – 223اإلبداع  ي اعروض  عضياء اعحسني، ناال عن املدارس اعروضضي  عربد اعوؤضف با بكو اعسيد (      7
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 اعوجز

 

 ضمفتاحه هو:

  ي األبحو األرجاز بحٌو يسهُل       مستفرلن مستفرلن مستفرل              

 ضتفاعيله هي:

 مستفرعلن مستفرعلن مستفرلن        مستفرلن مستفرلن مستفرلن             

هوكا . ضعندما يكون تاما  يإن عوضضه ضهو بحو يود تاما  ضمجزضءا  ضمشطورا  ضمن

 يكون عىل صورتني مع اختالف  ي نوع اعرضب. 

 اعصورة األضىل: عوض  صحيح  سامل ، ض ي هذه اعحاع  يإن اعرضب يكون: - أ

 تاما  صحيحا ، كاول اعشاعو: .1

 يُثبُت كل صارٍم  ي ماتل    إثباته اعصواب عند املشكل             

ا هو مرلوم هو إسااط اعساكن من اعوتد املجموع تاما  ماطوعا ، ضاعاطع كم .2

ضتسكني املتحوك اعذي يسباه يتصري مستفرلن مستفرْل، ضيسمى هذا اعشكل 

من اعوجز أي اعذي تكون عوضضه صحيح  ضرضبه ماطوعا  بمخّلع اعوجز، 

 كاول اعشاعو:

 اعالعب منها مسرتيح ساعم    ضاعالعب مني جاهٌد مجهود             
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اعصورة اعثاني : أن تكون اعروض  ضاعرضب ماطوعني، أي أن اعتفريل  اعثاعث    - ب

 ضاعسادس  تتحول من مستفرلن إىل مستفرْل ثم إىل مفروعن، كاول اعشاعو:

 إذا تغّديُت ضطابعْت ِرجيل    يليعس  ي اعحيِّ غالٌم مثيل                     

 

كن اعوابع من اعتفريل ، ضاعخبن، ضهو ضيكثو  ي حشو هذا اعبحو اعطّي، ضهو حذف اعسا

 حذف اعساكن اعثاني من اعتفريل .

 

*ضيود اعوجز مجزضءا  ييكون كل شطو مؤعفا  من تفريلتني ضتصبح اعتفريل  اعثاني  

عوضضا  ضاعوابر  رضبا . ضعلوجز املجزضء صورة ضاحدة ضهي أن تكون اعروض  

 ضاعرضب صحيحني كاول اعشاعو:

 َخْوٌد يفوح املسك من     أردانها ضاعرنربُ                            

 

 * ضيأتي اعوجز مشطورا  ضهو اإلكتفاء بنصف اعبيت اعتام أي بثالث تفاعيل ياط هي:

 مستفرلن مستفرلن مستفرلن                                 

رة األكثو ض ي هذه اعحاع  يإن اعتفريل  اعثاعث  تكون عوضضا  ضرضبا   ي آن ضاحد، ضاعصو 

 شيوعا علمشطور  هي أن تكون تفريلتها اعثاعث  صحيح  كاول اعشاعو: 

 هذا أضان اعشّد ياشتّدي زيَم                                

ضقد تود اعتفريل  اعثاعث  هذه مزاحف  زحايا  مزدضجا  ييجتمع ييها اعخبن ضاعاطع 

 ضتتحول مستفرلن ثم  إىل متفرْل كاول اعشاعو:

 إذا أردَت اعسيّد األشعّدا                              



 د. عباس توييق                                          ي اعروض  ضاعاايي األساس امليّس 

                                                                                           

 

 32  

  علنرش اإلعكرتضني دار نارشي

 من اعوجال يرليك سردا                              

 . 8ضعم يرتّد اعخليل باملشطور ضما عّده شروا  

 

 *ضيأتي اعوجز منهوكا ، ضهو اإلكتفاء بثلث تفاعيل اعبيت اعتام أي اإلكتفاء بتفريلتني:

 مستفرلن مستفرلن                              

ضتُرّد اعتفريل  اعثاني  عوضضا  ضرضبا   ي ضقت ضاحد، ضتأتي صحيح  سامل  كاول 

 اعشاعو:

 يا عيتني ييها جَذعْ                               

أض مخبون  أض مطوي . ضمن املأعوف  ي اعوجز عموما  أن تكون مستفرلن  ي اعحشو 

أض مخبون  اض يجتمع ييها اعخبن ضاعطّي عتكوين ما يسمى باعخبل ضبه تصري  سامل 

ل إىل َيَرَلتُن، ضهذا من أنواع اعزحاف املزدضج.   تفريل  مستفرلن مترلن ضتحوَّ

ضألن املشطور نصف اعبيت اعسدايس اعتفاعيل ضاملنهوك ثلثه يإن اعبيتني من املشطور 

اعتام ضإن اعبيتني من املنهوك قد يشتبه باعبيت من املجزضء، " ضاعذي  قد يشتبه باعبيت

يفّوق عك بني هذه األنواع شيئان: أضعهما: إن اعبيت من املشطور أض املنهوك قد جوت 

عىل آخوه أحكام اعرضب املروضي  علوجز كأن تواه ماطوعا  ضاعروض  ال تكون كذعك. 

ني ُجْزأي املشطور أض املنهوك ضهو عو اعتربته ضثانيهما: ما تواه من اعتزام اعتافي  ب

. ضقد الحظنا من قبل أن اعروض  قد 9تاما  أض مجزضءا  عم تلتزم ييه هذه اعتافي  "

 تكون ماطوع . 

                                                           

   .  111اعاسطاس  ي علم اعروض  علزمخرشي ص (      8

  61 -51أهدى سبيل ملحمود مصطفى (      9
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 تمارين عىل اعوجز

 

 أطيب أيام اموٍئ أيامه    صحبَ  ِخلٍّ أريحيِّ اعنفس -1

 ٍن قد معّو بي     يعيضء مثعل اعكوكبضشعاد -2

 ما هاج أحزانا  ضشجوا  قد شجا -4

 تنهي إىل صاحبها األخبارا     ضتكشف األرسار ضاألستارا -3

 إعهععنا معا أععدعععْك     مليععك كععلِّ َمن ملعكْ  -5

 عسعت بعواععي إبعٍل ضال غنععمْ  -6

 

 

 اعومل

 

 ضمفتاح هذا اعبحو هو:

 رَمل األبحو توضيه اعثااُت     ياعالتن ياعالتن ياعالتُ                     

 ضأصل تفاعيله هو:

 ياعالتن ياعالتن ياعالتن      ياعالتن ياعالتن ياعالتن                    
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، ضإذا ما استُرمل تاما  يإن عوضضه ستكون ضيسترمل هذا اعبحو تاما  ضمجزضءا  

محذضي ، ضاعحذف ضهو من علل اعناص يرني إسااط اعسبب اعخفيف من آخو 

اعتفريل  يتصري ياعالتن عذعك ياعال ضتُحّول إىل ياعلن. ضعكن اعرضب يأتي  ي أشكال 

 مختلف :

 أن يكون تاما  صحيحا  كاول اعشاعو: - أ

 ال ينعال املجعد إال سعيّد     أملريٌّ خا  علمجد اعخطوبا             

أن يكون محذضيا ، ضحينئذ يجتمع اعحذف  ي اعروض  ضاعرضب مرا ، كاول  - ب

 اعشاعو:

 قاععت اعخنسعاء ملا جئتها     شاَب بردي رأس هذا ضاشتهبْ              

إسااط ساكن اعسبب أن يكون ماصورا ، ضاعارص من علل اعناص أيضا  ضهو  - ت

اعخفيف من آخو اعتفريل  ضتسكني املتحوك اعذي يسباه يتصري ياعالتن 

 ياعالْت ضيحّوعها برضهم إىل ياعالن، كاول اعشاعو:

 أنعا عوال أن يل من أّمتي       خعاذال  ما ِبتُّ أشكو اعنائباتْ              

 

 :ضعىل هذا يإن تفاعيل اعشطو األضل  ي اعومل اعتام تكون

 ياعالتن ياعالتن ياعلن             

 ضأما تفاعيل اعشطو اعثاني يإنها تكون  ي صورٍة مما يأتي:

 ياعالتن ياعالتن ياعالتن ععع صحيح اعرضب             

 ياعالتن ياعالتن ياعلن   ععع محذضف اعرضب             
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 ياعالتن ياعالتن ياعالْت ععع ماصور اعرضب             

 

 اعومل: مجزضء

 

ضيسترمل اعومل مجزضءا  بحذف اعتفريلتني اعثاعث  ضاعسادس  من تفاعيلها عتباى أربع 

 هي:

 ياعالتن ياعالتن     ياعالتن ياعالتن                 

ضتصبح اعتفريل  اعثاني  عوضضا  ضاعوابر  رضبا . ضعلروض   ي مجزضء اعومل صورة 

يإنه يختلف من قصيدة إىل أخوى، ضمما ضاحدة هي أنها صحيح  سامل ، ضأما اعرضب 

يجدر ذكوه أن صور اعرضب  ي اعومل املجزضء هي نفسها صور اعرضب  ي اعومل اعتام، 

 ضكما يأتي:

 أن يكون اعرضب صحيحا ، كاول اعشاعو:

 مافواٌت دارساٌت    مثل آيات اعزبور                        

 أن يكون اعرضب محذضيا ، كاول اعشاعو:

 ما أُبايل برد يومي   طال يومي أم قرُصْ                         

 أن يكون اعرضب ماصورا ، كاوعه:

 طلع اعبدر علينا     من ثنيّات اعوداعْ                         
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ضقد ياع اعخبن  ي عوض  ضحشو هذه األنواع كما  ي املثال األخري من غري أن يشّكل 

 ل . املخبون صورة علروض  مستا

 ضتوجز صور اعومل املجزضء عىل اعنحو اآلتي:

 اعشطو األضل يكون عىل:

 ياعالتن ياعالتن        

 ضأما اعشطو اعثاني ييكون:

 ياعالتن ياعالتن ععع صحيح اعرضب        

 ياعالتن ياعلن   ععع محذضف اعرضب        

 ياعالتن ياعالْت ععع ماصور اعرضب        

 

ضاملجزضء صور أخوى إال أن ما أضردناه هو أكثوها شيوعا  ضأجملها ضتوجد علومل اعتام 

 موسياى.

 

 

 تمارين عىل اعومل

 

 أبلغ اعنرمان عني ماعكا     إنه قد طال حبيس ضانتظاري -1

 ضقليععٌل ذاك إال أنعه    عيعس من مثلك عندي باعاليل -2
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 عيت هنْدا  أنجزتنا ما تَِرْد   ضشفعْت أنفسعنا معما تجعدْ  -4

 ضكأنععي ما مألت اعع   كععون أشعرارا  بعحبعِّكْ  -3

 أيععها املبرعوث يينا    جعئت باألمععو املطعاعْ  -5

 معا ِعَما قّوْت به اعريع    نعان معن هعذا ثمعععنْ  -6

 

 

 

 

 املتاارب

 

 ضمفتاحه هو:

 عن املتاارب قال اعخليل    يروعن يروعن يروعن يرول                     

 ضتفاعيله هي:

 يروعن يروعن يروعن يروعن   يروعن يروعن يروعن يروعن                     

ضيود اعنظم عىل هذا اعبحو تاما  ضمجزضءا ، ضعندما يكون تاما  يإن عه اعصور املذكورة 

  ي أدناه:

 أن تكون اعروض  صحيح ، ض ي هذه اعحاع  يإن اعرضب يأتي عىل األضجه اآلتي :

 يحا ، كاول اعشاعو:أن يكون صح
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 أبينا عىل اعظلم يوما  مااما    عدينعا يإنعا أناٌس أباة        

أن يكون ماصورا ، ضاعارص هو إسااط ساكن اعسبب اعخفيف ضتسكني املتحوك اعذي 

 يسباه، كاول اعشاعو:

 أيا صاِح هذا ماام املحبِّ      ضربع اعحبيب يُحطَّ اعوِّحالْ        

ضاعحذف هو إسااط اعسبب اعخفيف من آخو اعتفريل  يتصري  أن يكون محذضيا ،

 يروعن يرو ضتحّول إىل يَرْل، كاول اعشاعو:

 ضأخزى خصال اموٍئ حني يُوجى    به اعنصح  ي األمو أن يخدعا     

 

 أن تكون اعروض  محذضي ،ضيكون اعرضب  ي هذه اعحال:

 ، كاول اعشاعو:10صحيحا  

 ها اعزيف ضاالحتيالُ عك اعله من ضطن سوقه     يوضج ب

 محذضيا ، كاول اعشاعو:

 إذا كنَت  ي حاج  موسال    يأرسْل حكيما  ضال توصهِ 

 

ضقد يسترمل هذا اعبحو مجزضءا  أيضا  بإسااط تفريل  ضاحدة من كٍل من اعشطوين 

 عيصري اعبيت سدايس اعتفاعيل:    يروعن يروعن يروعن     يروعن يروعن يروعن

                                                           

 125أجاز اعخليل اعحذف ضاعارص  ي عوض  اعبيت اعذي يكون رضبه ساملا  صحيحا  ضأباه اعكثري، ينظو اعاسطاس علزمخرشي (      10
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عيس بمستساغ ضإن ضردت أبيات من اعشرو عىل نساه، ضعرل ضعكن هذا اإليااع 

اعصورة األقوب علابول علمتاارب املجزضء هي اعتي تكون اعروض  ييها محذضي  

 ضاعرضب محذضيا  كاول اعشاعو:

 أبيت يما تسرف    ضجْوَت يما تنصف                 

 

 

 تماريعن

 

 

 اعدهو يمنا  ضِسلماأهنّيعك باعرفععو ممعا أملّعا     ضأرجو عك  -1

 ضأبني من اعشرو شروا  عويصا      ينيّس اعوضاة اععذي قد رضضا -2

رالْ  -4  ضيأضي إىل نسوٍة بائسعاٍت       ضُشْرٍث مواضيَع مثعل اعسَّ

 ضناديععُت مسعترطفععا        رضععاك يلععم تسعمري -3

 يَُاتِّعو عيىس عىل نفسعه        ضعيعس ببعاٍق ضال خعاعععدِ  -5

عس معن منخعو ضاحعد      يلعو يسعتطيع عتاتيعوه          تنفَّ

 عبسعُت أناسعا  يأينيتهعم        ضكععان اإلعه هو املستآسعا  -6

       يُواد معن اعالب نسيانكعم       ضتعأبى اعطبعاع عىل اعنعاقلِ  -2
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 املتدارك

 

 ضيسمى اعوكض ضاملحدث، ضمفتاحه هو:

 حعوكات املحدث تنتال      يرلن يرلن يرلعن يرعل                  

 ضتفاعيله هي:

 ياعلن ياعلن ياعلن ياعلن    ياعلن ياعلن ياعلن ياعلن                 

 

ضعندما يسترمل هذا اعبحو تاما  يإن عوضضه تكون صحيح  سامل  ضكذعك رضبه، 

 كاول اعشاعو:

 ساملا  صاعحا      بردما كان ما كان من عاموجاءنا عامٌو                 

 ضقد يسترمل مجزضءا  بإسااط اعتفريل  اعوابر  ضاعثامن  عيصبح مسدسا ، ضتكون:  

 عوضضه صحيح  سامل  ض رضبه: -أ               

 صحيحا  ساملا ، كاول اعشاعو:   -1               

 دارهم ضابكنْي       بني أطالعها ضاعدمن قْف عىل                    

 مذياّل ، كاول اعشاعو:  -2              

 قْل عبعاٍك نريما  خعال        ما عدنياك ذي من بااء                    
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 عوضضه مذيل  ضرضبه مذياّل ، كاول اعشاعو:-ب    

 دار ُسردى بشحو عماْن      قد كساها اعبىل امللوانْ       

 

ضكثريا  ما تود ياعلن  ي هذا اعبحو عىل يْرلن، ضعم يتفق اعروضضيون عىل عاب خاص 

بهذا اعتغيري بسبب اختاليهم بشأن املوضع اعذي يحصل ييه اعتغيري. ياد اختار برض 

اعروضضيني عهذه اعحاع  عاب اعتشريث بايرتا  " أننا حذينا أضل اعوتد املجموع 

يْرلن. ضبرض يسميها قطرا  ضيفو  أننا حذينا يصارت اعتفريل  ياعن ضتحوعت إىل 

ل إىل يْرلن. ضبرض ياول إنه  آخو اعوتد املجموع ضسّكنّا ما قبله يصار ياعْل ضحوِّ

مضمو برد اعخبن ضيفو  أن ياعلن ُخبنت يصارت يَرلن ثم أُضموْت بإسكان 

 11املتحوك يصارت يْرلن "

 

 تماريععن

 

 محبٍّ عهم صادٍق حبُّه َضيَح أحبابنا ما اعذي ساءهم     من -1

 عاقععل     ياعزمعان عجيعب اعحيلعيعتنا بيععننا ع -2

 

 

 

                                                           

 12أهدى سبيل، محمود مصطفى (      11
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 اعبحور املزدضج :

 

 اعطويل

 

 ضمفتاحه هو:

 طويٌل عه دضن اعبحور يضائل     يروعن مفاعيلن يروعن مفاعل                

 

 بحو ال يسترمل إال تاما  ضيكثو اعشرواء من اعنظم عليه، ضعه اعصور اآلتي : ضهو

 

عوض  صحيح  سامل  ضرضب صحيح ساعم، ضهي صورة مالزم  عبرض األبيات 

 املرّصع  كاول اعشاعو:

 أال عم صباحا  أيها اعطلل اعبايل     ضهل يرلمْن من كان  ي اعُررُص اعخايل           

ابض هو إسااط اعخامس اعساكن، ضرضب ساعم تام، كاول عوض  مابوض ، ضاع

 اعشاعو:

 ضإني ضإسماعيعل يوَم ضداععه      عكاعسيف يعوَم اعّوضع زايلعه اعنصل           

 عوض  مابوض  ضرضب مابو ، كاول اعشاعو:

 ضعيٍل كموج اعبحو أرخى سدضعه      علعيَّ بأنعواع اعهمعوم عيعبتلعي           

  ضرضب محذضف، ضاعحذف هو إسااط اعسبب اعخفيف من آخو عوض  مابوض

ل إىل يروعن، كاول اعشاعو:  اعتفريل ، يمفاعيلن تصبح مفاعي ضتُحوَّ
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 أيا شجو اعخابور ما عك مورقا        كأنعك عم تجزْع عىل ابعن طويف           

 

 ذا اعبحو ضخاص   ي تفريل  يروعن.ضاعابض كثري ضرضده  ي حشو ه

 

 تمارين

 

 أراك عيّص اعدمع شيمتك اعصبعو    أما علهعوى نهٌي عليعك ضال أمعو -1

ْموُ  -2  ضما مات حتى مات مرضب سيفه     من اعطرن ضاعتّلْت عليه اعانا اعسُّ

 كفى بك داء  أن توى املوت شاييا     ضحسعب املنايعا أن يكعنَّ أمانيعا -4

 معؤٍت نصحعه بلبيعِب ضال كعلُّ   ضما كعّل ذي عُعبٍّ بمؤتيك نصحه   -3

                                          

 اعبسيط

 

 ضمفتاحه هو: 

 إن اعبسيط عديه يُبسط األمل     مستفرلن ياعلن مستفرلن يرل              

ضتفريل  اعروض  ضاعرضب تكون: ياعلن، ضاألصل ييهما أن تكونا ساملتني ضعكنهما 

دائما ، ضاعخبن كما هو مرلوم يرني إسااط اعثاني اعساكن من  تودان مخبونتني

 اعتفريل . ضمن ثم يإن صوراعبسيط األساسي  هي:
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 عوض  مخبون  ضرضب مخبون، كاول اعشاعو:

 أمن تذّكو جرياٍن بذي سَلِم     مزجَت دمرا  جوى من مالٍ  بدمِ             

ساكن اعوتد املجموع  عوض  مخبون  ضرضب مخبون ماطوع، ضاعاطع هو إسااط

ضتسكني املتحوك اعذي يسباه كع: ياعلن تصري ياعْل ضتالب إىل يْرلن، ضمنه قول 

 اعشاعو:

 إن اعوسول عنور يُستضاء به    مهنّعٌد من سيوف اعله مسلول             

عوض  مخبون  ماطوع  ضرضب مخبون ماطوع، ضهذه صورة قد تالزم برض 

 و:األبيات املرصع  كاول اعشاع

 بانْت سراد يالبي اعيوم متبوُل    متيٌّم إثعوها عم يفعَد مكبوُل             

 ضيكثو اعخبن  ي حشو هذا اعبحو.

 

ضعجرل اعبحو اعبسيط مجزضءا  يتم إسااط اعتفريل  اعوابر  من اعشطو األضل ضاعثامن  

 من اعشطو اعثاني عتكون تفاعيله هكذا:

 مستفرلن      مستفرلن ياعلن مستفرلنمستفرلن ياعلن                  

ضتصبح اعتفريل  اعثاعث  عوضضا  ضاعسادس  رضبا . ضعهذا اعبسيط املجزضء اعصور 

 اآلتي :

 عوض  مجزضءة سامل  ضرضب مجزضء ساعم، كاول اعشاعو:

 ماذا ضقو ي عىل رسٍم عفا    مخلوعٍق دارٍس مسترجمِ             

 يّل، كاول اعشاعو:عوض  مجزضءة سامل  ضرضب مجزضء مذ
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 يا صاِح قد أخلفْت أسماء ما   كانت تمنّيك من حسن اعوصالْ             

عوض  مجزضءة سامل  ضرضب مجزضء ماطوع ) مستفرلن = مستفرْل = مفروعن (، 

 كاول اعشاعو:

 ما أطيَب اعريش إال أنعه     عن عاجٍل كله مرتضكُ             

 ماطوع، كاول اعشاعو:عوض  مجزضءة ماطوع  ضرضب مجزضء 

 أهال  ضسهال  بَمن قد آبعا     إنعا يوشنا عه األهدابعا            

 

ضتسمى هذه اعصورة األخرية ضهي اعبسيط املجزضء املاطوع  ي عوضضه ضرضبه 

بمخّلع اعبسيط، ضقد جرله برض اعروضضيني كاعشيخ جالل اعحنفي من أشكال 

 .13سني اعواضندي نوعا  من أنواع اعوجز، ضعّده آخوضن كضياء اعدين اعح12اعسيع

عوض  مجزضءة مكبوع  ضرضب مجزضء مكبول، ضقد تكون من أشكال مخلع 

اعبسيط. ضاعكبل عبارة عن جمٍع بني اعخبن ضاعاطع يتصري مستفرلن باعخبن ضحده 

متْفِرلن ضبإضاي  اعاطع إعيها تصبح متْفرْل ضتُحّول إىل يروعن عتكون تفاعيل اعبيت 

 هكذا:

 مستفرلن ياعلن يروعن     مستفرلن ياعلن يروعن              

 كاول اعشاعو:        

 قتلت نفسا  بغري نفس     يكيف تنجو من اعرذاِب              

                                                           

  123اعروض  تهذيبه ضإعادة تدضينه (      12

 219املدارس اعروضضي  (      13
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ضذهب برض اعروضضيني إىل أن يروعن هذه إنما هي من اعصور املمكن  عع: مفروعن 

. ضعىل ضجه اعرموم يإن 14حضأنهم عذعك عّدضا املكبول  ي عوضضه ضرضبه من املنس

مجزضءات اعبسيط مفتاوة إىل اعنغم  املستساغ  ضعهذا يإن اعشرواء عم ينظموا عليها 

كثريا . ضعرل اعصورة األخرية أي اعبسيط املجزضء املكبول  ي عوضضه ضرضبه هي 

 اعصورة اعوحيدة املستساغ  موسيايا .  

 

 

 تماريععن

 

 ضَمن بجسمي ضحايل عنده سام     ضاحعّو قلبعاُه مّمعن قلبعه شِبمُ  -1

 خلِّ اعصبا عنك ضاختم باعنُّهى عمال    يإن خاتمع  األعمعال تكفيعو-2

 إنّععي َعُمثٍن عليعها ياسمرعوا      ييعها خصعاٌل حسعاٌن أربع -4

 ال تلتمس ضصلع   معن ُمخلعٍف     ضال تكعْن طاععبا  ما ال يُعنال -3

 ميعرادكم      يععوم اعثالثاء بطَن اععواديسعريضا مرعا  إنعما  -5

 معا هيّعج اعشعوق من أطالل      أضحعْت قفارا  كوحي اعواحي -6

 أصبحعُت ضاعشيعب قد عالني      يدعععو حثيعثا  إىل اعخضاِب  -2

                                                           

 123اعروض  تهذيبه ضإعادة تدضينه (      14
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 اعسيع

 

 ضمفتاحه هو:

 بحو رسيٌع ما عه ساحل     مستفرلن مستفرلن ياعل                     

 

علن هذه اعتي تود  ي اعروض  ضاعرضب محّوع  عن مفروالُت، أي أن األصل  ي ضيا

 تفاعيل هذا اعبحو هو:

 مستفرلن مستفرلن مفروالُت   مستفرلن مستفرلن مفروالتُ                     

ضعكن اعطي ) ضهو حذف اعوابع اعساكن ( ضاعكشف أض اعكسف ) ضهو حذف اعسابع 

عت إىل ياعلن، ضالزم هذا املتحوك ( قد اجتمرا  ي مف روالُت يأصبحت مْفرال ضحوِّ

اعتغيري اعروض  ضتنوع اعرضب، ضعىل هذا يإن صور اعسيع اعتام هي عوض  مطوي  

 مكشوي  ض:

 

 رضب مطوي مكشوف، كاول اعشاعو: 

 ال يُنجز امليراد  ي يومه     ضال يري ما قال  ي أمسه                
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تسكني اعسابع املتحوك يمفروالُت تصبح  رضب مطوي موقوف، ضاعوقف هو

 مفروالْت ضبطيها تصري مفرالْت تحّول بردها إىل ياعالن، كاول اعشاعو:

 املوت نّاعاٌد عىل كفعه     جواهو يختار منها اعجياد                

رضب أصلم، ضاعصلم إسااط اعوتد املفوضق من اعتفريل ، أي أن إسااط الُت من 

 سيُباي عىل مفرو ياط ضتحّول إىل يْرلن، كاول اعشاعو: اعتفريل  مفروالت

 كاعليعث إال أنه ماجعد      كاعغيعث إال أنه سعْمحُ                 

 

ضيضال  عن اعصيغ  اعتام  يإن اعسيع يود مجزضءا  ضمشطورا  أيضا ، ضيتحاق تحويله 

رلن عتباى أربع إىل املجزضء بإسااط اعتفريل  األضىل من كل من اعشطوين ضهي مستف

 تفاعيل توزع عىل اعشطوين هكذا:

 مستفرلن ياعلن     مستفرلن ياعلن                             

 ضعهذا املجزضء صورتان هما:

عوض  مطوي  مكشوي ) مكسوي ( ضرضب مطوي مكشوف)مكسوف(، كاول 

 اعشاعو:

 عيلتعكم هعذه       أشبعه باعبارح                          

 عوض  مطوي  موقوي  ضرضب مطوي موقوف، كاول اعشاعو:

ٍب باعجمالْ                         ضشادٍن ذي دالْل       مرصَّ

 

ضأما تشطريه ييكون بإسااط شطو كامل من صورة تفاعيله األصلي  عتظل 

 اعتفاعيل:
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 مستفرلن مستفرلن مفروالتُ                            

 هما:ضعهذا املشطور صورتان 

مشطور موقوف، أي أن يصبح اعسابع املتحوك  ي مفروالُت ساكنا  عتصري مفروالْت 

 ضتالب إىل مفروالن، كاول اعشاعو:

 أنت اعذي قاتلتهم مثل اعجانْ                       

مشطور مكشوف)مكسوف(، أي حذف اعسابع املتحوك من مفروالُت عتصبح اعتفريل  

 اول اعشاعو:مفروال ضتُالب إىل مفروعن، ك

 يا صاحبَي رْحيل أِقالّ عذيْل                    

 

ضقد عد برض اعروضضيني كضياء اعدين اعحسيني ضاعشيخ جالل اعحنفي  ي اعكتابني 

 املشار إعيهما من قبل اعسيَع صورة  من صور اعوجز. 

 

 

 

 تماريععن

 

 ُمحعِولُ هاج اعهوى رْسٌم بذات اعغىض      ُمْخعَلوععٌق مسترِجعٌم  -1

 إن اعثمعانيععن ضبّلغتععها        قد أحوجْت سمري إىل توجمانْ  -2

 قاعت ضععم تاصعد عِايل اعخنا       مْهعال  ياعد أبلغعَت إسماععي -4
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 ياعععْل ملِعععْن قد بدت        أسععععوارهععم ضاضحع ْ  -3

 يععا َمععن إعيعه اعفعوار       مععا يل من اعحععبِّ جععارْ  -5

 ضمنععزٍل مسععتوحععٍش رث اععحالْ  -6

 قععّب اعبععطون نّشعععز األكتععاد -2

 

 

 

 

 املنسح

 

 ضمفتاحه هو:

 منسح ييه يرضب املثل     مستفرلن مفروالت مفترل                       

 ضصور هذا اعبحوهي:

 

صحيح  ضرضب مطوي، ضاعطي هو إسااط اعوابع اعساكن من اعتفريل ،  عوض 

 كاول اعشاعو:

 إن ابن زيد ال زال مسترمال    علخري يفيش  ي مرصه اعُرُويا                  

 ضمن اعنادر أن تكون اعروض   ي هذا اعبحو صحيح .     
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 عوض  مطوي  ضرضب مطوي، كاول اعشاعو:

 ضحبل اعذي كلفت به      عىل تدانيعه غري متّصعل حبيل                  

عوض  مطوي  ضرضب ماطوع، ضاعاطع هو إسااط ساكن اعوتد املجموع ضتسكني 

 املتحوك اعذي يسباه: مستفرلن = مستفرْل = مفروعن، كاول اعشاعو:

 كّل جويعٍح تُوجعى سالمته     إال يؤادا  رمتععه عينعاها                   

ء ضرضٌب أحذّ، ضاعحذذ هو إسااط اعوتد املجموع من آخو اعتفريل : عوض  حّذا

 مستفرلن = مْستْف = يْرلن، كاول اعشاعو:

 يعا َمعن جفاني يعال أراه      هْب يل رقادا  أراك ييععهِ                    

 

أسموا  15ضقد درج اعروضضيون عموما  عىل أن يوردضا ضمن املنسح صورتني أخويني

 باملنهوك املوقوف، ضتفاعيله هي:أضالهما 

 مستفرلن مفروالن                        

 ضأطلاوا عىل ثانيتهما املنهوك املكشوف، ضتفاعيله هي:

 مستفرلن مفروعن                        

قد أعحاهما باعوجز ضرأى  ضعكن عوضضيني آخوين مثل ضياء اعدين اعحسني اعواضندي

، ضقد أعحاهما اعشيخ جالل اعحنفي أيضا  16ان اعخليل ضهم  ي اعتبارهما من املنسح

 17باعوجز

                                                           

  113 – 114اعاسطاس علزمخرشي (      15

 233ينظو رأي اعحسني  ي كتاب: املدارس اعروضضي  عربد اعوؤضف با بكو اعسيد (      16
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 تماريععن

 

 هعمٌّ ععواني يبعتُّ أديرعه     دضن سهعاد كشعرل  اعابعس -1

 عد أنفواإن ُسعمريا أرى عشعريتعه     قد حعدبوا دضنعه ضق -2

 َمن عم يمْت عبط   يمت هوما      علموت كعأٌس ياملعوء ذائاها -4

 يضطوب اعخوف ضاعوجاء إذا    حّوك موىس اعاضيب أض يّكعوْ  -3

 ضمعْن رآني بريعن نعاٍص     رأيععته مثععل معا يعواني   -5

 

 

 اعخفيف

 

 ضمفتاحه هو:

 ياعالتن مستفع عن ياعالت    يا خفيفا  خّفت به اعحوكات                        

 ضتفاعيله:              ياعالتن مستفع عن ياعالتن     ياعالتن مستفع عن ياعالتن      

 

                                                                                                                                                                                

  974العروض تهذيبه وإعادة تدوينه (      17
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ضهو من اعبحور اعتي تسترمل تام  ضمجزضءة، ض ي حاع  استرماعه تاما  يإن عه اعصور 

 اآلتي :

 

 عوض  صحيح  سامل  ضرضب صحيح ساعم، كاول اعشاعو:

 َمن يكدني بيّسٍء كنُت منه     كاعشجا بني حلاه ضاعوريعد                  

عوض  صحيح  سامل  ضرضب محذضف، ضاعحذف هو إسااط اعسبب اعخفيف من 

 آخو اعتفريل ، كاول اعشاعو:

 نحن قوم ال نتّاي باعدرضع      خيلنا تجوي حوعنا باعودى                  

يث هو إسااط اعحوف األضل أض اعثاني عوض  صحيح  سامل  ضرضب مشّرث، ضاعتشر

من اعوتد املجموع يع: ياعالتن تصري ياعاتن أض ياالتن ضتحّول إىل مفروعن، كاول 

 اعشاعو:

 ما عنعا كلنا جٍو يا رسول      أنا أهوى ضقلبك املتبعول                  

عوض  محذضي  ضرضب محذضف، ضتصبح تفريل  اعروض  ضاعرضب ياعلن ضاعحال 

 هذه، كاول اعشاعو:

 إن قلبي يعي حبكم مدنف     ضاعهوى بي من أجلكم يرصفُ                   

 ضمن املمكن أن تود اعروض  ضاعرضب مخبونني كاول اعشاعو:    

 تُْب عليعنا يإننعا بشعٌو       ما عوينعاك حعق مرويتكْ                   

 

اعثاعث  ضاعسادس  من اعشطوين، ضيسترمل اعخفيف مجزضءا  بإسااط اعتفريل  

 ضتكون اعتفاعيل املتباي  عىل:
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 ياعالتن مستفرلن     ياعالتن مستفرلن                      

 ضعه اعصور اآلتي :

 عوض  مجزضءة صحيح  ضرضب مجزضء صحيح، كاول اعشاعو:

 عيت شروي ماذا توى    أم عموٍض  ي أمونا                 

ضرضب مجزضء ماصور مخبون، ضمرنى اعارص هو عوض  مجزضءة صحيح  

إسااط ساكن اعسبب اعخفيف من آخو اعتفريل  ضتسكني املتحوك اعذي يسباه، ضبه 

 تصبح مستفرلن مستفرْل ضبخبنها تصري متْفرل ْضتحّول إىل يروعن، كاول اعشاعو:

 كّل خْطٍب إن عم تكو    نوا غضبتم يسري                 

 مخبون  ضرضب مجزضء ماصور مخبون، كاول اعشاعو: عوض  مجزضءة ماصورة

 َعتُْب معا علخيعاِل     خبّعويني ضما يل                 

 

 

 تماريععن

 

 غيعو ُمجٍد يعي مّلتي ضاعتاادي     نَْوح بعاٍك ضال تونّعم شعادِ  -1

 عّلعالني يعإن بيعض األمانعي     ينيَْت ضاعزمعان عيس بفعانِ  -2

 ضنحعن أدرى بنجٍد     أطويعٌل طويعانا أم يطعولُ كعم سأعنعا  -4

 معا اختالٌف أْجعدى عىل اعنع      نعاس مثععل ائْعتعالف -3
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 ال أراه أتععاني      زائعوا  معذ عيعالِ  -5

 قعد سلونعا ععن ِذْكععوهعا     إذ تسعلّعت ععن ِذْكعونعا -6

 دْعه عكعمْ إن قدرنعا يومعا  عىل ععامعٍو     ننتصف منعه أض ن -2

 إن حزنا   ي ساع  املوت أضرا      ف رسضٍر  ي ساع  امليعالد -9

 

 

 املديععد

 

 ضمفتاحه هو:

 ملديد اعشرو عندي صفاٌت     ياعالتن ياعلن ياعالتن                   

 

 ضمن صور هذا اعبحو:

 عوض  صحيح  ضرضب صحيح، كاول اعشاعو:

 يل ُكليبا       يعا َعبكٍو أين أين اعفوار يعا َعبْكٍو أنرشضا                  

عوض  محذضي  ضرضب محذضف، ضاعحذف هو إسااط اعسبب اعخفيف من آخو 

 اعتفريل ، كاول اعشاعو:

 إعلموا أني عكم حعايٌظ        شعاهدا  ما كنت أم غائبا                  
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عوض  محذضي  ضرضب ماصور، ضاعارص يرني إسااط اعسبب اعخفيف ضتسكني 

 املتحوك اعذي يسباه: ياعالتن = ياعالْت = ياعالن، كاول اعشاعو:

نَّ اموءا  عيُشعه        كل عيعٍش صائٌو علزضالْ                     ال يُغوَّ

اعتفريل  مع  عوض  محذضي  ضرضب أبرت، ضاعبرت هو إسااط اعسبب اعخفيف من آخو

حذف ساكن اعوتد املجموع ضتسكني املتحوك اعذي يسباه، يباسااط اعسبب اعخفيف 

من ياعالتن تصري ياعال ضبحذف ساكن اعوتد املجموع ضتسكني املتحوك اعذي يسباه 

 تصري ياعْل ضتُحّول إىل يْرلن، كاول اعشاعو:

 من كيعس دهاانِ إنما اعذعفعاء ياقعوت          أُخوجْت                   

 عوض  محذضي  مخبون  ضرضب محذضف مخبون، كاول اعشاعو:-ج

 إنما اعدنيعا أبو دعٍف          بيعن معاضيه ضمحترضهْ                   

 عوض  محذضي  مخبون  ضرضب أبرت، كاول اعشاعو:

ْو ساعديك إذا       كان معن أعدائك اعغعْدرُ                     صاِح شمِّ

دارسو اعروض  أن  ي هذا اعبحو ثاال  ديع باعشرواء إىل مجانبته، ضربما كانت ضيوى 

اعصورة املخبون  املحذضي   ي عوضضها ضرضبها أكثو صور املديد موسياي  ضجماال . 

ضقد نظو دارسون عديدضن من اعادماء ضاملحدثني إىل املديد عىل أنه صورة محّورة من 

 .18اعومل ضدرسوه عىل هذا األساس

 

 

                                                           

  214 -211املدارس اعروضضي ، عبد اعوؤضف با بكو اعسيد (      18
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 تماريععن

 

 ُظلمتعا عيٍل ضأرٍ  عىل       جامٍح معن هّمعه تجتوانْ  -1

رف من عرنه -2  ضعصوا معن بَطٍو ربهم       ياستحاوا اعضِّ

 علفتى عاعٌل يريعش بعه      حيث تهعدي سعاَقه قدُمهْ  -4

 غري مأسوٍف علعى زمٍن      ينايض بعاعهعّم ضاعحعَزنِ  -3

 قعد بَلوُت املعوَّ من ثموهْ      ال أذضد اعطري ععن شجٍو  -5

 ربَّ نعاٍر بِعتُّ أرماهعا      تاضعم اععهنديَّ ضاعغعارا -6

 

                     

 املضارع

 ضمفتاحه هو:

 ترعّد املضارعاُت     مفاعيُل ياع التُ                       

 ضأصل تفاعيل هذا اعبحو هو:

 مفاعيلن     مفاعيلن ياع التن مفاعيلنمفاعيلن ياع التن                 

ضعكنه ال يسترمل إال مجزضءا  ضتكون ياع التن  ي اعشطو األضل عوضضا  ض ي اعشطو 

 اعثاني رضبا ، ضصورة املجزضء هي أن تكون اعروض  ضاعرضب ساملني كاول اعشاعو:
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 أيعا خليلعيَّ عوجعا       عىل منى  ياملاام                

 هذا اعبحو. شرو عىلضيندر نظم اع

      

 تماريعن        

  

 إذا دنا منك شربا      يأْدنه منك باععا -1

 

 

 املجتث

 

 ضمفتاحه هو:

 اُجتُثَّت اعحوكات      مستفع عن ياعالتُ                  

 ضأصل تفاعيله هو:

 مستفع عن ياعالتن ياعالتن     مستفع عن ياعالتن ياعالتن           

ضعكنه ال يسترمل إال مجزضءا  بإسااط اعتفريلتني اعثاعث  ضاعسادس ، ضعهذا املجزضء 

 صورة ضاحدة هي أن تكون اعروض  صحيح  ضاعرضب صحيحا  كاول اعشاعو:

 اعبطن منهعا خميٌص    ضاعوجه مثل اعهالل             
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ىل ضزنه إال ض ي هذا اعبحو جمال ضخف  ضرشاق  ضعكن اعشرواء عم يكثوضا من اعنظم ع

  ي اعرصور املتأخوة.

 

 

 تماريععن

 

 عاد جوى اعحب مني     مجوى دمي  ي عوضقي -1

 يعا عاذيل  ي هواه     إذا بععدا كيعف أسعلو -2

 يمعوُّ بي كعل ضقٍت    ضكلععما معوَّ يحععلو -4

 إن كنت تاصعد قتيل   قتعلتعني مععّوتعيعن -3

  

 

 املاتضب

 

 ضمفتاحه هو:

 إقتضْب كما سأعوا     ياعالُت مفترل                      

 ضأصل تفاعيله هو:

 مفروالت مستفرلن مستفرلن     مفروالت مستفرلن مستفرلن             
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غري أنه ال يسترمل إال مجزضءا  ضمطويا  يتصبح مستفرلن  ي تفريلتي اعروض  

ورة ضاحدة هي اعطي، كاول ضاعرضب مسترلن ضتالب إىل مفترلن. ضعهذا املجزضء ص

 اعشاعو:

 حعامل اعهعوى تِرعُب      يْستخّفه اعطعوبُ               

 

ضعىل اعوغم من اعخف  اعظاهوة عهذا اعبحو إال أنه كان نادر اإلسترمال ضعوبما ضرد عىل 

ضزنه اعبيت ضاعبيتان كما ياول اعروضضيون، ضعكن  املحدثني املتأخوين هم اعذين أكثوضا 

، ضعرل ذعك راجع إىل ضعع أضعئك بتجديد ضزن اعشرو أض باعنظم عىل نغم 19 ترماعهمن اس

 أساسا  أض كان استرماعه محدضدا. عم يكن مسترمال  

 

 تماريععن

 

 هعل علعيَّ ضيعحكمعا    إن عهعوُت من حعوجِ  -1

 تضعحكيعن الهعيعع     ضاععمحعبُّ ينْعتحعُب  -2

                                                           

  142:  1اعفصول ضاعغايات علمروي (      19
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 علم القافيــة

 

اختلف اعرلماء  ي موادهم من اعاايي  ضحدضدها، ياد عّدها اعخليل بن أحمد 

اعفواهيدي مجموع  من اعحوضف اعواقر   ي نهاي  اعبيت من اعشرو. ضتبدأ هذه 

املجموع  بآخو ساكن  ي اعبيت إىل أضل ساكن قبله مع اعحوف املتحوك اعذي يسباه، 

أض  ي كلمتني أض  ي جزء من كلم .  ضقد تكون هذه اعحوضف موجودة  ي كلم  ضاحدة

ضذهب األخفش إىل أن اعاايي  هي آخو كلم  من اعبيت بينما جرل اعفواء اعاايي  

منرصي  إىل حوف اعوضي. ضأصبح هذا املرنى شائرا  ضربما كان ذعك من قبيل 

 استسهال املصطلح. ضإذا نظونا إىل قول اعشاعو:

 ئنات ضياء     ضيم اعزمان تبّسٌم ضثناءُ ضعد اعهدى ياعكا                       

 ضأردنا أن نتبني حوضف اعاايي  ييه بحسب اآلراء اعسابا  يإننا سنالحظ:

، يآخو ساكن  ي اعبيت هو اعواض أن حوضف اعاايي  عىل رأي اعخليل هي ناءض -1

اعناشئ  عن إشباع اعضم  ي اعهمزة ضإذا انطلانا منه إىل داخل اعبيت بسهم 

يتجه إىل اعيمني يإن أضل ساكن نصاديه هو األعف ضبإضاي  املتحوك اعذي 

 يسباه تكون حوضف اعاايي : ناءض.

كلم  أن كلم  ثناء كلها هي حوضف اعاايي  عىل رأي األخفش ألنها هي اع -2

 األخرية  ي اعبيت.

 أن اعهمزة هي اعاايي  ضياقا  عوأي اعفواء. -4
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غري أن اعدارسني يرتمدضن  ي هذا اعشأن رأي اعخليل ضيادمونه عىل ما سواه، ضذعك 

النضباط رأيه بااعدة ضاضح  ترتتب عليها تسميات علاايي  تختلف باختالف عدد 

ضطوب املريار باعتماد رأي اعحوضف املتحوك  املحصورة بني اعساكنني بينما ي

 األخفش أض اعفواء. ضإن األسماء املوضوع  علاايي  هي عىل اعنحو اآلتي: 

 

 أسماء اعااييععع :.0

 

ضيرني هذا األسم أن آخو اعساكنني  ي حوضف اعاايي  متتابران املرتاِدف:  .1

 بصورة مبارشة ضال يفصل بينهما أي حوف متحوك، كاول اعشاعو:

 أسرتيح ضتنطفي    ناٌر تأجُج  ي اعرظاْم كي               

حيث أن حوضف اعاايي  هي ظام، ض كما توى يإنه ال يوجد بني  ساكنيها امليم      

 ضاألعف أي حوف             متحوك.   

ضيطلق عىل اعاايي  اعتي يكون بني ساكنيها حوف متحوك ضاحد،  املتواِتو: .2

 كاول اعشاعو:

 ءا  من كل عيٍب    كأنك قد ُخلاَت كما تشاءُ ُخلاَت مربَّ               

يحوضف اعاايي  ييها هي شاءض ضبني ساكنيها اعواض ضاألعف يوجد حوف متحوك      

 ضاحد هو اعهمزة.

ضهو اسم خاص باعاايي  اعتي يكون بني ساكنيها حويان متحوكان، املتداِرك:  .4

 كما  ي قول اعشاعو:

 صّلعوا عليععه ضآعِععِه    كُملت جميع خصعاععه                 
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حيث أن حوضف اعاايي  ييها هي آعِه:ءاعهي، ضبني اعياء ضاألعف حويان هما اعالم      

 ضاعهاء.

ضهو اسم علاايي  اعتي يكون بني ساكنيها ثالث  حوضف متحوك   ي املرتاِكب:  .3

 مثل قول اعشاعو:

 يُكلَُّم إال حني يبتسمُ يُغيض حياء  ضيُغىَض من مهابتِه    يما               

ضحوضف اعاايي  ييه هي يبتسم، ضبني اعواض اعناشئ  عن إشباع ضم  امليم ضاعباء     

 اعساكن  توجد ثالث     حوضف هي اعتاء ضاعسني ضامليم.

ضيطلق عىل اعاايي  اعتي يكون بني ساكنيها أربر  حوضف متحوك ، املتكاِضس:  .5

 كاول اعواجز:

 قد جرب اعدين اإلعه يجربْ                               

إذ أن حوضف اعاايي  ييه هي: الُه يجربْ، ضبني اعواء ضاألعف أربر  حوضف متحوك     

 هي اعهاء ضاعفاء ضاعجيم ضاعباء.

 

 

 حوضف اعااييعع :.2

 اعاايي  منها تسميات خاص  هي:   إن علحوضف اعتي تتأعف

ضتُنسب إعيه يياال قصيدة سيني  ضهو اعحوف اعذي تُبنى اعاصيدة عليه اعوضي:  - أ

أض ميمي  أض نوني ...اعخ، ضال يجوز اعتبار حوف املد، أض اعهاء عىل اعاول اعواجح، 

 رضيا . يفي قول اعشاعو:

 يعا عاذيل  ي هعواه     إذا بدا كيف أسلو                  
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 .يإن حوف اعوضي هو اعالم ضال يجوز احتساب اعواض علوضي ألنه حوف مد     

ضيطلق عىل حوف اعواض اعناشئ عن  إشباع اعضم الستكمال بني  اعوصل:  - ب

اعتفريل  ضعىل األعف األصلي   ي مثل قول اعشاعو: ضحك املشيب بوأسه يبكى، 

 ضأعف اإلطالق  ي مثل قوعه: أملريٌّ خا  علمجد اعخطوبا.

ض ضهو عحوف اعهاء اعذي يراب اعوضي سواء كانت علضمري أض اعتأنيث أاعخوضج:  - ت

 ، كما  ي قول اعشاعو:20اعسكت

 يال ملن قد بدت       أرسارهم ضاضح ْ                               

 عيلععتكم هعذه       أشعبه باعبعارح ْ                               

 ضيضال  عن ذعك يإنه يطلق عىل حوف اعياء اعناجم عن إشباع اعكس.        

ْدف: -ث  املد اعذي يسبق اعوضي كاعياء  ي مثل قول اعشاعو: ضهو اسم عحوفاعوِّ

 إن اعذين غدضا بلبّك غادرضا     ضَشال  برينك ما يزال سخينا               

ضهو حوف األعف اعذي يفصل بينه ضبني اعوضي حوف متحوك ضاحد  ي  اعتأسيس:-ج     

 مثل قول اعشاعو:

 تجاهلُت حتى ُظنَّ أني جاهلُ     ضملا رأيت اعجهل  ي اعناس ياشيا                 

ضهو اعحوف اعذي يفصل بني أعف اعتأسيس ضاعوضي كحوف اعهاء  ي كلم   اعدخيل:-ح   

 جاهل من اعبيت    اعسابق.  

 

                                                           

 125اعروض  اعواضح ملمدضح حاي (      20
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 أنواع اعااييعع :   .3

 

اعاايي  نوعان: قايي  مطلا  ضهي اعتي يكون حوف اعوضي ييها متحوكا  كاول 

 اعشاعو:

 دعيني علغنى أسرى يإني    رأيت اعناس رشهم اعفاريُ                   

 ضقايي  مايّدة ضترني أن يكون حوف اعوضي ساكنا  كاول اعشاعو:

 إن  ي بُوديَّ جسما  ناحال    عو توّكأُت عليه النهعدمْ                   

 

 حوكات اعااييعع :.4

  

أسماء عحوكات اعحوضف اعتي تكّون بمجموعها حوضف اعاايي ،  ضضضع اعروضضيون

ضقد تختلط برض هذه املسميات مع املصطلحات اعخاص  باعتاطيع اعشروي، ضهي 

ييما يبدض يل عيست بذات أهمي  كبرية، ضذعك ألنها ال ترني عىل مروي  نوع اعحوك  من 

املترلا  برلم  جه  ضألن من اعحتمل أنها ضضرت من أجل تاييد كل اعتفصيالت

اعروض  من جه  أخوى. ضمع ذعك يإني أضردها من باب اعرلم بها ال غري. ضإن 

 اعحوكات اعتي قيدها اعروضضيون علاايي   سٌت هي:
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ضهو حوك  ما قبل أعف اعتأسيس، من مثل حوك  اعكاف  ي كلم  "كامل" اعّوّس:  .1

 من قول اعشاعو:

 ضإذا أتتك مذمتي من ناقٍص     يهي اعشهادة يل بأني كاملُ                      

ضهو حوك  اعدخيل من بني حوضف اعاايي ، أي حوك  امليم  ي كلم   اإلشباع: .2

 "كامل"  ي اعبيت اعسابق.

ضهو حوك  ما قبل اعودف، أي حوك  حوف اعخاء  ي كلم  "اعدخيل"  ي اعحذْض:  .4

 قول اعشاعو:

 ضيؤادي ذاك اعفؤاد املرنّى     ضغوامي ذاك اعغوام اعدخيلُ                       

ضهو حوك  ما قبل اعوضي املايّد، يفي قول اعشاعو اعسابق اقتباسه:"  اعتوجيه:.3

عو توّكأُت عليه النهدْم " يإن اعتوجيه هو حوك  حوف اعدال اعذي يسبق اعوضي 

 املايد أي امليم اعساكن .

و حوك  اعوضي املطلق، أي املتحوك اعذي تتبره أعف أض ضاض أض ياء، أض ضهامَلْجوى: .5

 كحوك  اعالم  ي كلم  كامُل ضاعواء  ي كلم  اعفاريُ اعساباتني. 

 : ضهو حوك  اعهاء اعواقر  برد حوف اعوضي  ي مثل قول اعشاعو:اعنفاذ. 6

 ُععّودهُ  مضنععاك جفعاه موقعُدُه     ضبكععاُه ضرحّعم                     
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 عيوب اعااييعع :.5

 

 تناسم عيوب اعاايي  عىل قسمني:

 عيوب تلحق اعوضي ضهي اعريوب اعتي تروف بع: عيوب اعوضي. - أ

ناد. - ب  عيوب تلحق اعحوضف اعسابا  عىل اعوضي ضتسمى اعسِّ

 

 عيوب اعوضي: - أ

اعوجز : ضهو أن يود  ي اعاصيدة بيتان ال يكون رضيهما ضاحدا  ، أض يود  ي اإلكفاء1أ.

شطوان ال يكون رضيهما ضاحدا ، بل يكون عهما رضيان من حويني متااربني  ي املخارج 

 كاعصاد ضاعسني ضاعطاء ضاعدال، كاول اعاائل:

 جاريعٌ  من ضبّ  بن أُدِّ     كأنها  ي درعهعا املنَرطِّ                  

ابا  من مخوجني ضهي أن يكون اعوضيان املشار إعيهما  ي اعفاوة اعساإلجازة: 2أ.

 متباعدين كاعااف ضاعباء. 

 ضهو اختالف حوك  اعوضي باعضم ضاعكس، كما  ي قول اعشاعو:اإلقواء: 4أ.

 أمعن آل مي  رائح أض مغتدي     عجالن ذا زاٍد ضغيعو مزّضدِ                

 زعم اعبوارح أن رحلتنا غعدا     ضبذاك خرّبنا اعغواب األسعودُ                

 ضهو اختالف حوك  اعوضي بني اعفتح ضاعضم، كاوعه:اإلرصاف: 3أ.

 يديُت َمن أنصفني  ي اعهوى       حتى إذا أحكمعه ملَّعه               
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 أبّن ما كنت ضمعن ذا اععذي      قبيل صفا اعريش عه كلُّه               

 أض اختاليها بني اعفتح ضاعكس.      

بني علماء اعروبي  َمن يمنح املصطلحات اعسابا  مراني  ضمما يجدر ذكوه أن من     

 مغايوة ملا ذكوناه.

ضهو إعادة اعلفظ اعذي يدخل  ي تكوين حوضف اعاايي  برد أقل من سبر  اإليطاء: 5أ.

أبيات ضباملرنى ذاته اعذي استرمل اعلفظ عه  ي املوة األضىل. ضأما إذا كان املرنى مختلفا  

ال يَُردُّ عيبا  كاسترمال كلم  اعخال مثال موة بمرنى اعرالم  يإن إعادة اعلفظ حينئٍذ 

 اعفارق  ضأخوى بمرنى أخ األم، ضغريها. 

ضهو ترليق املرنى  ي اعبيت ضإتمامه  ي اعبيت اعثاني، أي أن ينتهي اعبيت اعتضمني: 6أ.

األضل موسيايا  ضيباى مرناه غري كامل بسبب عدم اكتمال اعرالقات اعنحوي  ييه، 

 ل اعشاعو:كاو 

 ضعو أن عيىل األخيلي  سّلمعْت     علعيَّ ضدضنعي جندٌل ضصفعائعحُ              

 عسّلمُت تسليم اعبشاش  أض زقعا     إعيها صدى من جانب اعارب صائحُ              

 ياد ضرد جواب عو كما توى  ي اعبيت اعثاني.     

 

ناد:2أ.  اعسِّ

 اعسابا  عىل اعوضي، ضينشطو عىل شطوين:ضهو اعريب اعذي يلحق اعحوضف 

 عيوب تلحق اعحوف، ضيمثل هذا اعرضب: - أ

 ضهو أن يكون أحد اعبيتني موديا  ضاآلخو غري مودف كاول اعشاعو: :سناد اعودف.1

 إذا كنت  ي حاج  موسال     يأرسْل حكيما  ضال توصهِ          
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 ضإن ناصح منك يوما  دنا     يال تنعأَ عنه ضال تُْاصهِ          

ياد ضرد اعبيت األضل ياط موديا ، أي أن رضيه مسبوق بحوف مد بخالف اعبيت     

 اعثاني.

ضهو أن يكون أحد اعبيتني مؤسسا  ضاآلخو غري مؤسس كأن ينتهي  :سناد اعتأسيس.2

 لم، مثال.األضل بكلم     عاعم ضينتهي اآلخو بكلم  ق

 عيوب تلحق حوف اعوضي، مثل: - ب

ضهو اختالف حوك  اعدخيل بني اعفتح  ضاعكسة، ضأجاز اعرلماء سناد اإلشباع: .1

 اعجمع بني اعكسة ضاعضم .

ضهو اختالف حوك  اعحوف اعذي يسبق اعوضي املطلق بني اعفتح  سناد اعحذض: .2

 ضاعكسة.

 يسبق اعوضي املايد.ضهو اختالف حوك  اعحوف اعذي سناد اعتوجيه: .4

 

 ضمما يجدر ذكوه أن اعرلماء يختلفون أيضا   ي ضصف هذه اعريوب ضمسمياتها.         
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-السرية الذاتية للكاتب-  

الدكتور عباس توفيق   

 

 

 : اعشخصي  اعبيانات 

 توييق عباس االسم:

  آدابها ض اعروبي  اعلغ   ي دكتور أستاذ : املهن 

 بويطاني اعجنسي :

 ضاالنجليزي  :اعروبي  اعلغات
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 املنشورات:

 اعكتب:

 اعدار منشورات االنجليزي (، )باعلغ  ضسلم، عليه اعله صىل محمد نبينا  ملهم ، حياة-

 .2101 اعويا  االسالمي، علكتاب اعراملي 

 صالح جامر  منشورات ضناده، ضأدبه حياته  ي دراس  املازني، اعاادر عبد ابواهيم-

 .0911  اعرواق اعدين،

 اعديوان مدرس  بني ماارن  دراس  اعروبي، اعناد  ي اعحديث  االتجاهات-

 منشور( غري االنجليزي ، )باعلغ  االنجليز، ضاعوضمانتيكيني

 ضاالعالم، اعثااي  ضزارة املورد، منشورات اعرواق،  ي اعحديث االدبي اعناد ببليوغواييا-

 .0912 بغداد

 -.0901 بغداد اعوساع ، دار اعرواق،  ي اعحديث اعروبي اعشرو ناد

 

  

 ضاملااالت: اعبحوث برض

 2114 بويطانيا-بومنكهام-اعسن  مجل  اعكويم، اعاوآن  ي اعجمال أعفاظ-

-بومنكهام - اعسن  مجل  اعروبي، اعشرو ألغوا  تحليلي  دراس  االسالمي، األدب  ي-

  2114 بويطانيا
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 دمشق املتوازن ، اعحداث  كتاب ضمن املااعح، اعرزيز عبد كتابات  ي اعنثو قصيدة -

0995. 

 اعثاعث اعردد أبحاث مجل  اعاصيص، اعحوار عامي  من اعرواقي األدبي اعناد موقف-

 .0990 اعثاني املجلد

 .0991 اعرواقي  ضاالعالم اعثااي  ضزارة منشورات اعتاريخي، االطار -اعديوان مدرس -

 اعردد أبحاث مجل  ضعبنان، سوريا  ي اعحديث اعروبي اعناد  ي اعديوان مدرس  تأثري-

 .0919 األضل املجلد األضل

 جامر  منشورات اعروبي، اعناد  ي اعوضمانتيكي االتجاه رائد شكوي، اعوحمن عبد-

 .0910 األردني  اعريموك

 .0911 اعسادس اعردد اعرواقي  االقالم مجل  ناقدا ، شادي أبو-

 .0911 اعسادس املجلد اعثاني اعردد زانكو مجل  اعرواق،  ي املسحي اعناد مناهج-

 األضل، املجلد اعوابع اعردد جامري ، آياق مجل  ، تحليلي  نفسي  دراس  اعجن، ديك-

0909. 

 .0909 اعخامس، املجلد األضل اعردد زانكو مجل  اعويحاني، أمني عند املنثور اعشرو-

 .0900 اعثاعث اعردد املورد مجل  ضتحايق، جمع نخيل ، أبي شرو-

 

 

 

 


